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SKUODO MENO MOKYKLA, į.k. 191646028
2019 METŲ VEIKLOS PLANAS
2019 m. Skuodo meno mokyklos veiklos prioritetinis tikslas - Bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros puoselėjimas ir stiprinimas.
Uždaviniai:
1.
2.
3.
4.

Komunikavimo tarp skirtingų bendruomenės lygių sistemos tobulinimas
Projektinės veiklos galimybių paieška ir įgyvenimas
Mokyklos veiklos įsivertinimo ir mokinių vertinimo meno mokykloje sistemos tobulinimas
Nuolatinis ugdymo aplinkų modernizavimas ir mokymo priemonių bazės turtinimas

Uždavinys

Numatomos veiklos

Sėkmės kriterijai

1. Komunikavimo tarp
skirtingų bendruomenės
lygių sistemos
tobulinimas

Savalaikis
informacijos apie
skyrių veiklą
pateikimas
elektroninėje erdvėje
Aptarti ir išbandyti
elektroninių
komunikavimo (apie
vaikų mokymosi
pasiekimus) su tėvais
priemones
Vidaus komunikacijos
tarp darbuotojų
tobulinimas, naudojant
elektroninę sistemą
Viešinti Mokyklos
veiklą ir mokinių
pasiekimus
visuomenėje įvairių
komunikavimo
priemonių pagalba

Laiku pildomas ir nuolat
peržiūrimas veiklos
grafikas (planas /
numatoma ir įgyvendinimas
/ refleksija)
Tėvai teikia grįžtamąjį ryšį

M. m. eigoje,
suvestinės
pateikiamos
pusmečiais

Skyrių metodinės
veiklos
organizatoriai

Pavaduotojas T.
Jonaitis

Žmogiškieji

M. m. eigoje,
pusmečiais

Savanoriai
specialybių
mokytojai

Pavaduotojas T.
Jonaitis

Žmogiškieji

Savalaikis reagavimas į
susitartas užduotis, atliktų
užduočių pateikimas

M. m. eigoje
pagal nurodytą
terminą

Visų darbuotojų
individuali
atsakomybė

Administracija

Žmogiškieji

Savalaikis informacijos (su
nuotraukomis ar video) apie
vykusį renginį pateikimas

Specialybių
mokytojai (grupė)
ruošę mokinius ir
dalyvavę
renginiuose

Per 2 d. po
renginio

Pavaduotojai
D. Andriekuvienė
ir
T. Jonaitis

Žmogiškieji,
Specialioji
programa
(Blykstė ir 2
planšetės)

Laikotarpis

Atsakingi

Priežiūra

Ištekliai

2. Projektinės veiklos
galimybių paieška ir
įgyvendinimas

Rengti ir įgyvendinti
mokinių raiškos
projektus (renginius
rajono, regiono, šalies
lygiu)

Bent 1 projektas
finansuojamas ne iš rajono
finansavimo fondų

Darbo grupė

Pagal fondų
konkursų
laikotarpius

Administracija

Įgyvendinti 2-3 projektai
įtraukiantys rajono ugdymo
įstaigas

Darbo grupė

Administracija

Organizuoti Tradicinių
mokyklos renginių, švenčių
minėjimus
Mokyklos mokinių
kolektyvų ir atlikėjų
dalyvavimas kitų institucijų
inicijuotuose renginiuose,
konkursuose, festivaliuose
Diskusija apie meninio
ugdymo pasiekimų
vertinimo modelių
įvairovės ir galimybių
taikymą mūsų mokykloje,
modelių išgryninimas
Pasirinktų modelių pilotinis
išbandymas ugdymo
procese
Diskusija - apie įsivertinimo
rodiklių sampratą ir atspindį
realioje ugdymo institucijos
veikloje

Darbo grupė

Pagal
savivaldybės
švietimo skyriaus
planą
Pagal 2019
m.renginių
planą
Pagal partnerių
numatytą laiką

2019-06-03/06

Direktorė
A. Raugienė

Skyrių metodinės
grupės

2019 m. II
pusmetis

Administracija

Žmogiškieji

Direktorė
A. Raugienė

Mokinių rudens
atostogų metu

Administracija

Žmogiškieji

Skyrių metodinės
grupės

Spalio 28-30 d.

Veiklos kokybės
įsivertinimo grupė

Žmogiškieji

Skyriaus
mokytojos

2019 m. II ketv.

Administracija

Specialioji
programa

Dailės skyriui

Įsivertinimas taikant
klausimyną Prioritetų 2020
m. veiklai suformavimas
Nupirkti kostiumai
charakterinio ir pramoginio
šokio programoms
Blykstė fotoaparatui

2019 m. III ketv.

Administracija

Atnaujinti bazę
bendram naudojimui

Nupirkti universalūs audio
grotuvai koncertinei veiklai,

Skyriaus veiklos
organizatorius
Ūkvedys, Skyrių
veiklos

2019 m. II-IV
ketv.

Administracija

Specialioji
programa
Specialiosios
programos

Bendradarbiauti kitų
institucijų projektuose

3. Mokyklos veiklos
įsivertinimo ir mokinių
vertinimo meno
mokykloje sistemos
tobulinimas

Aptarti ir išbandyti
kitokio meninio
ugdymo vertinimo
modelius

Taikyti naują (NVŠ
tiekėjo) įsivertinimo
metodiką mokyklos
veiklos tobulinimui

4. Nuolatinis ugdymo
aplinkų
modernizavimas ir
mokymo priemonių
bazės turtinimas

Choreografijos skyriui

Specialybių
mokytojai,
Pavaduotoja
ugdymui
D Andriekuvienė
Administracija

Žmogiškieji,
Tikslinės
projektų
lėšos

Pavaduotoja
D. Andriekuvienė
Administracija

Specialioji
programa,
Savivaldybės
biudžeto
lėšos
Žmogiškieji

Komunalinių paslaugų
užtikrinimas

pultas įgarsinimui, 2
plačiajuosčiai mikrofonai
Siaurapjūklis, elektrinis
pjūklas, mažo autobuso
skardų remontas,
kompiuterių klasės
įrengimas, solfedžio klasės
stalų pakeitimas
Apmokėtos sąskaitos už:
Komunalines, elektros
tiekimo, pianinų (30 vnt.)
derinimo, kompiuterių (25
vnt.) ir programų priežiūros,
transporto (autobusų)
remonto paslaugas

lėšos

organizatoriai

Ūkvedys

_________________________________

2019 m. pagal
kiekvieno mėn.
sąskaitas

Administracija

Specialiosios
programos
lėšos

