PRITARTA Trakų r. Rūdiškių muzikos
mokyklos tarybos 2018 m. gruodžio 28 d
protokoliniu nutarimu. Nr.02
PATVIRTINTA Trakų r. Rūdiškių muzikos
mokyklos 2019 m. sausio 4 d. direktoriaus įsak.
Nr. V-16

TRAKŲ R. RŪDIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS
Trakų r. Rūdiškių muzikos mokyklos 2019 metų veiklos planas parengtas kaip neatsiejama Mokyklos 2018-2020 metų Strateginio veiklos
plano dalis. Mokyklos veiklos planą parengė 2018 m. lapkričio 28 d Mokyklos direktoriaus įsak. Nr. V-13 sudaryta darbo grupė.
Plano projektas pristatytas, aptartas ir jam pritarta 2018-12-27 Mokyklos tarybos posėdyje ir 2018-12-28 Mokytojų tarybos posėdyje.
Prioritetas: Švietimo kokybės ir socialinio saugumo gerinimas
1. Tikslas . Tobulinti mokymo procesą ir prieinamumą, orientuojantis į mokinių gebėjimus ir poreikius.
Uždavinys

Priemonė

1.1.
Užtikrinti
kokybišką
ir
šiuolaikiš
ką
švietimo
paslaugų
teikimą

1.1.1.
Ugdymo
programų
įgyvendinimas
ir pasiekimai

Priemonės
įgyvendinimas

Priemonės
įgyvendinimo
/pasiekimo rodiklis

Matavimo
vienetas

Finansa
vimo
šaltinis

Vykdymo
terminas

Atsakingas asmuo

-

Per metus

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Per metus

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

1.1.1.1.
Mokyklos
taryba

Posėdžių
organizavimas

4 posėdžiai

1.1.1.2.
Mokytojų
taryba

Posėdžių
organizavimas

6
posėdžiai

Planuojamas rezultatas

Svarstomi ir sprendžiami svarbūs mokyklos
veiklos ir ugdymo proceso organizavimo
klausimai - ugdymo planas, strateginis
planas ir strateginio plano vykdymo
ataskaita, metinis veiklos planas, paramos
lėšos ir jų naudojimas, mokytojų atestacijos
programa, mokyklos veiklos kokybės
įsivertinimas, vadovo veiklos ataskaita,
mokinių atleidimas nuo mokesčio už
ugdymą ir kiti aktualūs klausimai.
Svarstomi ir sprendžiami svarbūs mokyklos
veiklos ir ugdymo proceso organizavimo
klausimai, atliekama ugdymo kokybės,
ugdymo plano vykdymo ir rezultatų
analizė, svarstomi mokyklos metodinių
grupių ir metiniai mokyklos veiklos ir
ugdymo planai ir aptariami jų vykdymo

2

1.1.2. Mokinių
saviraiškos,
socializacijos
ir kitų
programų, kitų
renginių
organizavimas

1.1.1.3.
Metodinių
grupių
posėdžiai

Posėdžių
organizavimas

1.1.1.4.
Ugdymo
proceso
organizavimas
ir priežiūra
1.1.2.2.
Mokyklos
vykdomos
saviraiškos,
socializacijos
ir kitos
programos

1.1.2.3.
Mokyklos

4
posėdžiai

Per metus

Metodinių grupių
pirmininkai

Kontrolinių pamokų,
kontrolinių,
akademinių koncertų,
egzaminų, perklausų,
baigiamųjų egzaminų
organizavimas
Mokinių saviraiškos,
socializacijos ir kitų
programų skaičius

65 renginiai

Per metus

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui,
Metodinių grupių
pirmininkai
Direktorius,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
programų
vykdytojai

Meninių ir edukacinių
renginių - koncertų,

35
renginių

2 programos

SB,
projektai

Per metus

SB

Per metus

Direktorius,
direktoriaus

rezultatai, strateginio plano vykdymo
ataskaita, mokytojų atestacijos programa,
mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas,
kiti aktualūs ugdymo proceso, mokinių
meninio ugdymo, mokyklos veiklos
klausimai.
Svarstomi Neformalųjį vaikų švietimą ir
FŠPU reglamentuojantys dokumentai,
Švietimo ir mokslo ministro įsakymai,
mokyklos Metodinės tarybos, metodinių
grupių veiklos planai ir aptariami jų
vykdymo rezultatai. Dalijamasi gerąja
darbo ir veiklos patirtimi, aptariama
metodinė, kultūrinė, meninė, pažintinė ir
kita veikla, aptariami mokinių pasiekimai ir
ugdymo rezultatai ir priemonės rezultatams
gerinti. Visais aktualiais klausimais
priimami sprendimai.
Su metodinių grupių pirmininkais ir
mokytojais aptariami ir įvertinami veiklos ir
ugdymo pasiekimai, nustatomos problemos,
pateikiamos išvados ir rekomendacijos dėl
jų panaudojimo gerinant pamokų ir viso
ugdymo proceso planavimą ir kokybę.
Kasmet numatoma vykdyti apie 3-5
saviraiškos, pilietinio, tautinio ugdymo
programas ar projektus. Programos skirtos
mokinių meninėms, edukacinėms,
socialinėms kompetencijoms ugdyti,
skatinti meninę saviraišką, bendravimą,
pilietiškumą, tautinės kultūros pažinimą.
2019 m. planuojama vykdyti 2 programas.
Mokykloje, mieste, šalyje organizuojami ir
vykdomi meniniai ir edukaciniai renginiai,
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1.1.3.
Mokytojų
kvalifikacija

vykdomi
renginiai
(koncertai)

parodų mokykloje,
mieste, šalyje
organizavimas

1.1.2.8.
Mokinių
dalyvavimas
mokyklos,
miesto, krašto,
respublikiniuo
se
tarptautiniuose
konkursuose,
festivaliuose,
Dainų šventėse
1.1.3.1.
Mokytojų
atestacija

Sąlygų mokiniams
ruoštis ir dalyvauti
konkursuose ,
festivaliuose, Dainų
šventėse sudarymas

45 dalyvių

SB,

Per metus

Atestacijos komisijos
veiklos vykdymas.
Mokytojų atestacijos
vykdymas

2 posėdžiai,

SB

Sausis,
gruodis

1.1.3.2.Vadov
ų, mokytojų ir
kitų
darbuotojų
kvalifikacijos
tobulinimas

Mokytojų, darbuotojų,
dalyvavusių
kvalifikacijos
tobulinimo
renginiuose, skaičius

95 proc.

SB,

Per metus

pavaduotoja
ugdymui,
Renginių
organizatoriai

koncertai,
festivaliai,
popietės,
kiti
renginiai. Ugdoma mokinių meninė patirtis,
gebėjimai
ir
tenkinami
saviraiškos
poreikiai. Plėtojama mokyklos meninė–
edukacinė veikla Trakų rajone.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui,
metodinių grupių
pirmininkai,
kolektyvų
vadovai,
dalykų mokytojai

Mokinių ir Mokyklos meninių kolektyvų
dalyvavimas ir pasiekimai tarptautiniuose ir
respublikiniuose konkursuose,
festivaliuose. Numatomas bendras šių
renginių dalyvių skaičius –2019 m. – 45.
Renginiai skirti mokinių gebėjimų,
asmeninių ir profesinių kompetencijų
ugdymui ir plėtotei, saviraiškos poreikių
tenkinimui.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Mokykloje dirba aukštos kvalifikacijos
pedagoginiai darbuotojai. Parengta ir
patvirtinta Mokytojų ir pagalbos mokiniui
specialistų 2018-2020 metų atestacijos
programa.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
metodinių grupių
pirmininkai

Vadovai, mokytojai ir kiti darbuotojai
domisi savo dalyko, srities ir Lietuvos
švietimo sistemos naujovėmis, kelia savo
kvalifikaciją ir dalykinę kompetenciją.
Numatoma, kad 2019 m. kvalifikaciją kels.
20 proc. pedagoginių darbuotojų ir
specialistų..
.
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1.1.3.3.
Kursai,
seminarai

mokyklos
bendruomene
i
1.1.3.4.
Mokyklos
organizuojami
kursai,
seminarai,
konferencijos
miesto, šalies
pedagogams

Mokyklos
bendruomenei
organizuotų seminarų,
kursų skaičius

1-2

SB

Per metus

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Mokyklos administracija rūpinasi mokyklos
kultūra, mikroklimatu, darbuotojų
kvalifikacija. Aktualiomis temomis visam
kolektyvui organizuojami bendri kursai ir
seminarai. Per metus po 1-2 renginius.

Organizuotų seminarų,
konferencijų, kursų
skaičius

3

SB

Per metus

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Mokykloje dirbantys iniciatyvūs ir
kompetentingi pedagogai vykdys gerosios
patirties sklaidą mieste, regione ir šalyje,
organizuodami seminarus, konferencijas,
kursus. 2019 metais planuojama organizuoti
3 renginius.

SB

Per
metus

4

SB

Per
metus

Direktorius

4

SB

Per metus

Direktorius

2. Tikslas. Saugios ir sveikos ugdymo(si) aplinkos kūrimas
2.1. Sudaryti
saugią ir
sveiką
mokymosi
aplinką

2.1.1.
Mokymosi
bazės
turtinimas
ir
modernizav
imas

2.1.1.1.
Inventoriaus
įsigijimas ir
atnaujinimas

2.1.1.5. Įsigytų
kompiuterių ir kitų
IKT skaičius

2.2.
Kurti
šiuolaikinius
reikalavimus
atitinkančią
aplinką

2.2.1.
Mokymosi
aplinkos
turtinimas
ir
modernizav

2.2.1.4.
Apšvietimo
gerinimas

Mokymo priemonių, 35 vnt.
muzikos instrumentų,
inventoriaus
įsigijimo
organizavimas
Kompiuterių ir IKT
įsigijimo
organizavimas

Garso izoliacijos
pritaikymo
organizavimas

Direktorius

Turtinama mokyklos bazė. Įsigyjamas arba
atnaujinamas
mokyklos
inventorius,
įsigyjami nauji muzikos instrumentai. 2019
metais planuojama įsigyti: fortepijoną, 1
pianiną, 4 spintas, 20 pultų gaidoms, 3
vaizdo
kameras,
mušamuosius
instrumentus.
Siekiant pagerinti ugdymosi ir darbo
sąlygas, planuojama įsigyti ir naudoti
ugdymo procese IKT ir kompiuterius su
programine įranga,
Gerinamas ugdymo patalpų apšvietimas,
garso izoliacijos pritaikymas klasėms.
2019 m. planuojama įdiegti programinį
mokyklinį skambutį.

5

imas
2.2.1.9.
Mokinių saugumo
užtikrinimas ir
vaizdo kamerų
įrengimas
2.2.1.12.
Higienos normų
vykdymo
užtikrinimas

Direktorius

Sumontuotų vaizdo
kamerų skaičius

2

SB

Rugsėjis

Direktorius

2019 m. planuojamas apšvietimo prie
mokyklos pagrindinio įėjimo ir 3 vaizdo
kamerų įrengimas mokyklos pastato išorėje
ir viduje.

Higienos normų
vykdymo
užtikrinimo
organizavimas

1

SB

Per metus

Direktorius

Numatomos priemonės, skirtos higienos
normų vykdymo užtikrinimui.

Aringas Šumskas

