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2020-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
I. BENDROJI DALIS
Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokykla – tai neformaliojo
vaikų švietimo mokykla, turinti juridinio asmens teises. Mokykla savo veikloje vadovaujasi
Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos
sprendimais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei mokyklos
nuostatais.
Mokyklos steigėjas – Druskininkų savivaldybė.
Mokyklos įsteigimo data: 1960 m. spalio 1 d., 1995 m. gruodžio 27 d. tarybos
sprendimu Nr. 56 mokyklai suteiktas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio vardas, 2010 m. kovo
30 d. tarybos sprendimu Nr. T1-61 pakeistas mokyklos pavadinimas ir mokykla pavadinta
Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokykla.
Mokyklos buveinė: Vytauto g. 23, LT-66118, Druskininkai.
Mokyklos paskirtis: kryptingo meninio ugdymo mokykla - muzikinio, dailės,
choreografijos ugdymo mokykla.
Pagrindinė veiklos sritis: švietimas, kodas 85.
Mokyklai priklauso patalpos esančios Vytauto g. 23, (plotas 1214,55 kv. m.), kuriose
yra 21 muzikos dalykų mokomoji klasė, didžioji salė, mažoji salė, biblioteka, mokytojų metodinis
kabinetas ir Vytauto g. 14 (plotas 1720,11 kv. m.). 1037,51 kv. m. naudojasi vaikų lopšelis-darželis
„Žibutė“, 682,60 kv. m. mokykla, kuriose yra 8 dailės mokomųjų dalykų klasės. Druskininkų
švietimo centro patalpose (324,33 kv. m.) yra 2 dailės mokomosios klasės, 1 choreografijos salė bei
persirengimo kambarys.
Mokyklos vizija
Įvairiapusiško meninio ugdymo lanksti, atvira naujovėms mokykla, puoselėjanti
mokytojų, mokinių ir mokinių tėvų gerus santykius, kūrybingumą, atsižvelgiant į kiekvieno
mokinio individualius gebėjimus ir siekius, padedanti kiekvienam mokyklos mokiniui atskleisti jo
prigimtines galias ir įgimtus gebėjimus bei sudaryti sąlygas jam atsiskleisti pasirinktoje meninės
veiklos srityje, gebanti konkuruoti su kitomis mokyklomis bei garsinanti Druskininkus Lietuvoje ir
už jos ribų.
Mokyklos misija
Teikti kryptingą meninį ugdymą, atveriant mokiniui savitą ir turtingą prasmių bei
vertybių meno pasaulį, atskleisti mokinio gabumus ir formuoti praktinius įgūdžius. Lanksčiai
pritaikyti meninio ugdymo programas visiems norintiems mokytis bei užsiimti menine veikla.
Situacijos analizė
Mokinių/klasių skaičius M. K. Čiurlionio meno mokyklos muzikos ir kitų menų
skyriuje.
Muzikos dalykų programų dalyvių pokyčiai:
Mokinių skaičius 2018-2019 m. m.
Mokinių skaičius 2019-2020 m. m.
Klasės
Iš viso

(2018-10-01)
Iš jų pagal neformaliojo
ugdymo programas

Iš viso

(2019-10-01)
Iš jų pagal neformaliojo
ugdymo programas

Pradinio ugdymo I
46
18
38
15 (iš jų 3 suaugę)
klasė
Pradinio ugdymo II
34
9 (iš jų 2 suaugęs)
36
7
klasė
Pradinio ugdymo III
26
3
29
5
klasė
Pagrindinio ugdymo I
28
1
21
2
klasė
Pagrindinio ugdymo II
21
24
klasė
Pagrindinio ugdymo III 15
22
klasė
Pagrindinio ugdymo IV 17
14
klasė
Išplėstinio ugdymo I
2
2
klasė
Išplėstinio ugdymo II
2
klasė
Iš viso:
189
31
188
29
2018 m. spalio 1 d. duomenimis meno mokyklos muzikos dalykų mokėsi 189
mokiniai. Iš jų 158 mokiniai FŠPU pradinėje bei pagrindinėje ir 31 neformaliojo ugdymo
programose. 2019 m. spalio 1 d. duomenimis meno mokyklos muzikos dalykų mokosi 188
mokiniai. Iš jų 159 mokiniai FŠPU pradinėje bei pagrindinėje ir 29 neformaliojo ugdymo
programose. 2019 m. mokinių skaičius lyginant su 2018 m. sumažėjo 1 mokiniu.
Choreografijos programų dalyvių pokyčiai:
Programos
Klasių skaičius
Mokinių skaičius
2018-2019 m. m.
(2018-10-01)

Choreografijos pradinio, 6
pagrindinio ugdymo
Choreografijos
1
neformaliojo ugdymo
programa
Viso:
7

2019-2020 m. m.
(2019-10-01)

2018-2019 m.m.
(2018-10-01)

2019-2020 m. m.
(2019-10-01)

6

49

54

4

19

53

10

68

107

2018 m. spalio 1 d. duomenimis meno mokyklos choreografijos dalykų mokėsi 68
mokiniai. Iš jų 49 mokiniai FŠPU pradinėje bei pagrindinėje ir 19 neformaliojo ugdymo
programoje. 2019 m. spalio 1 d. duomenimis meno mokyklos choreografijos dalykų mokosi 107
mokiniai. Iš jų 54 mokiniai FŠPU pradinėje bei pagrindinėje ir 53 neformaliojo ugdymo
programoje. 2019 m. mokinių skaičius lyginant su 2018 m. padidėjo 39 mokiniais. Mokinių
skaičiaus didėjimą lėmė didesnis norinčiųjų mokytis vaikų skaičius. Suformuotos trys neformaliojo
ugdymo programos klasės: dvi Viečiūnuose ir viena Leipalingyje.
Programų dalyvių pokyčiai, mokinių ir klasių skaičius M. K. Čiurlionio meno
mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriuje:
Programos
Klasių skaičius
Mokinių skaičius
Pagrindinio ugdymo
Neformaliojo ugdymo:
“Ankstyvasis dailės
meninis ugdymas”
“Ankstyvas
parengiamasis dailės

2018-2019 m. m.
(2018-10-01)

2019-2020 m. m.
(2019-10-01)

2018-2019 m.m.
(2018-10-01)

2019-2020 m. m.
(2019-10-01)

8

8

86

91

2

4

28

45

7

8

85

96

meninis ugdymas” ir
“Dailės išplėstinio
meninio ugdymo
programa”
“Suaugusių dailės
2
2
19
18
meninis ugdymas”
Viso:
19
22
218
250
Iš jų mokosi pagal
11
14
132
159
neformaliojo ugdymo
programas
2018 m. spalio 1 d. duomenimis meno mokyklos dailės skyriuje mokėsi 218 mokinių.
Iš jų 86 mokiniai FŠPU pagrindinėje programoje ir 132 neformaliojo ugdymo programose. 2019 m.
spalio 1 d. duomenimis meno mokyklos dailės skyriuje mokosi 250 mokinių. Iš jų 91 mokinys
FŠPU pagrindinėje programoje ir 159 neformaliojo ugdymo programose. 2019 m. mokinių skaičius
lyginant su 2018 m. padidėjo 32 mokiniais. Mokinių skaičiaus didėjimą lėmė didesnis norinčiųjų
mokytis vaikų skaičius. Suformuotos trys neformaliojo ugdymo programų klasės: dvi “Ankstyvasis
dailės meninis ugdymas” programos klasės (iš jų viena meno mokyklos V. K. Jonyno dailės
skyriuje, kita Viečiūnuose) bei viena “Ankstyvas parengiamasis dailės meninis ugdymas”
programos klasė meno mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriuje.
Mokinių skaičius M. K. Čiurlionio meno mokykloje:
2019-10Muzikos dalykai
Dailė
Choreografija
01

Pradinis,
Neformaliojo Pagrindinis Neformaliojo Pradinis,
Neformaliojo
pagrindinis švietimo
ugdymas
švietimo
pagrindinis švietimo
ugdymas
programa
programa
ugdymas
programa
Mokinių 159
29
91
159
54
53
skaičius
Viso:
188
250
107
Bendras
skaičius
545
2019 m. spalio 1 d. duomenimis muzikos ir kitų menų skyriuje muzikos dalykų
mokosi 188 mokiniai. Iš jų 29 pagal neformaliojo ugdymo programas. Choreografijos mokosi 107
mokiniai. Iš jų 53 pagal neformaliojo ugdymo programą. V. K. Jonyno dailės skyriuje mokosi 250
mokinių. Iš jų 159 pagal neformaliojo ugdymo programas. Viso meno mokykloje mokosi 545
mokiniai. 2019 m. mokinių skaičius lyginant su 2018 m. padidėjo 70 mokinių. Didėjimą lėmė
didesnis norinčiųjų mokytis vaikų skaičius, suformuotos papildomos neformaliojo ugdymo
programų klasės meno mokykloje, Leipalingyje Viečiūnuose, aukšta mokytojų kvalifikacija,
patraukli ugdymo(si) aplinka, atnaujinta materialinė bazė, dalykų dėstymo programos.
Mokinių skaičius

Mokslo
metai

Baigusių mokyklą mokinių skaičius

Muzika Dailė Choreografija Viso Muzika
20182019

189

218

68

475

20192020

188

250

107

545

18 iš jų 1
neformaliojo
ugdymo
programą
18 iš jų 4
neformaliojo
ugdymo
programą
(planuojame)

Dailė

Choreografija

25 iš jų 4
neformaliojo
ugdymo
programą
24 iš jų 5
neformaliojo
ugdymo
programą
(planuojame)

5

5
(planuojame)

2018-2019 m. m. M. K. Čiurlionio meno mokyklos muzikos ir kitų menų skyriaus
muzikinio ugdymo programą baigė 18 mokinių. 2019-2020 m. m. planuojama mokyklą baigs taip
pat 18, iš jų 4 neformaliojo ugdymo programą. 2018-2019 m. m. M. K. Čiurlionio meno mokyklos
dailės skyrių baigė 25 mokiniai, iš jų 4 neformaliojo ugdymo programą. 2019-2020 m. m.
planuojama baigs 24, iš jų 5 neformaliojo ugdymo programą. 2018-2019 m. m. M. K. Čiurlionio
meno mokyklos muzikos ir kitų menų skyriaus choreografijos ugdymo programą baigė 5 mokiniai.
2019-2020 m. m. planuojama baigs taip pat 5 mokiniai. 2018 -2019 m. m. meno mokyklą baigė 48
mokiniai, 2019-2020 m. m. meno mokyklą baigs 47 mokiniai.
2018-2019 m. m. mokykloje mokinių iš socialiai remtinų šeimų, kuriems,
vadovaujantis Druskininkų savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu Nr. T1-146 „Dėl
savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T1-113 „Dėl Druskininkų
neformaliojo vaikų švietimo“ pakeitimo“ 100 procentų mažinamas mokestis už teikiamą
neformaliojo švietimo pradinio arba pagrindinio ugdymo programą buvo 1.
Nuo 2012 m. rugsėjo mėnesio mokinių vežimo paslaugą teikia bendrojo ugdymo
mokyklos.
Druskininkų savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 28 d. sprendimu Nr.T1-137 Dėl
Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr.T1-86 „Dėl Druskininkų
savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus tvirtinimo“ pakeitimo,
nustatytas didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 15,25 iš jų 4 pedagoginės pareigybės.
Mokytojų darbo krūviai nustatomi etato dydžiais, atsižvelgiant į turimą kontaktinių ir nekontaktinių
valandų skaičių.
Viso mokytojų
Mokytojas
Vyr. mokytojas
Mokytojas
Mokytojas
(spalio 1 d.
metodininkas
ekspertas
duomenimis)
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
Muzika
20
20
4
3
10
11
5
4
1
2
Dailė
7
7
2
2
2
2
3
3
Choreografija
3
3
3
3
Viso meno
30
30
9
8
12
13
8
7
1
2
mokykloje
2018 m. pabaigoje aukštesnei kvalifikacinei kategorijai buvo atestuoti 2 mokytojai ir
nuo 2019 m. sausio 1 d. mokytojui ir koncertmeisteriui Taurui Olšauskui suteikta vyr. mokytojo ir
vyr. koncertmeisterio kvalifikacinė kategorija, mokytojai metodininkei Eglei Sakavičienei
mokytojos ekspertės kvalifikacinė kategorija. Pagal mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų
(išskyrus psichologus) atestacijos 2019 – 2021 m. perspektyvinę programą 2019 m. vyr. mokytojo
kvalifikacinei kategorijai planavo atestuotis du mokytojai, tačiau vienas mokytojas nutraukė darbo
sutartį, o kitas - atestaciją atidėjo 2020 m., todėl 2019 metais mokykloje atestuotų mokytojų
aukštesnei kvalifikacinei kategorijai nebuvo.
Atestacijos planai.
Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 13 d. įsakymu
Nr. V35-115 „Dėl Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui
specialistų (išskyrus psichologus) 2019 – 2021 metų atestacijos programų patvirtinimo“ patvirtintą
mokytojų atestacijos 2019 – 2021 m. perspektyvinę programą, 2020 m. planuoja atestuotis trys
mokytojai vyr. mokytojo kvalifikacinei kategorijai.
Informacinių technologijų įranga, būklė, problemos
Nr. Informacinė techn. įranga Būklė
Problemos
1. Kompiuteris
27 vnt. – gera,
Šiuo metu kompiuterių nepakanka.
(viso 31 vnt.)
1 vnt. – patenkinama,
3 vnt. – bloga.
2. Projektorius (4 vnt.)
2 vnt. – gera,
Šiuo metu projektorių nepakanka.
2 vnt. – patenkinama.

18 kompiuterių naudojama klasėse ugdymo procese, 4 metodiniuose kabinetuose, 1
renginių organizatoriaus kabinete, 5 administracijoje, 3 kompiuteriai blogos būklės.
Projektai, bendradarbiavimas, renginiai ir jų finansavimo šaltiniai
Nr. Projektai, renginiai,
Tikslas
Vykdytojas
bendradarbiavimas
M. K. Čiurlionio meno
1. Tarptautinis menų
Plačiau supažindinant
mokykla, Lietuvos
festivalis
mokinius su M. K.
„Druskininkų vasara
Čiurlionio kūryba, skatinti muzikų rėmimo fondas
su M. K. Čiurlioniu“
juos domėtis M. K.
(piešinių konkursas,
Čiurlionio kūryba bei kurti
muzikinė viktorina)
remiantis Čiurlionio
kūrybos studijomis.
LMD „XX amžiaus
2. Tarptautinis
Kelti, tobulinti mokytojų
muzika ir švietimas“,
konkursas - festivalis kvalifikaciją, aktyvinti
Lietuvos specialiosios
„Muzika be sienų“
Druskininkų kultūrinį
kūrybos draugija
gyvenimą vasaros metu
„Guboja“, M. K.
Čiurlionio meno
mokykla
M. K. Čiurlionio meno
mokykla

Finansavimo
šaltinai
Muzikų rėmimo
fondas, rėmėjų
lėšos

Rėmėjų lėšos

IX tarptautinis dailės
konkursas – festivalis
”Čiurlionio krašto
spalvos”
Vaikų vasaros
užimtumo stovykla
(dailė, muzika,
choreografija)
Tapybos pleneras

Skatinti bei ugdyti vaikų
kūrybiškumą, dalintis gerąja
patirtimi

6.

Suaugusiųjų švietimo
savaitė

Dalintis gerąja darbo
patirtimi, pristatyti
suaugusiųjų kūrybą
bendradarbiaujant su
mokyklos partneriais

7.

Prevencija prieš
smurtą ir patyčias

M. K. Čiurlionio meno
Užtikrinti sveiką, saugią,
mokykla
užkertančią kelią smurto,
patyčių apraiškoms aplinką

-

8.

Antikorupcijos diena
Koncertai, parodos,
renginiai

M. K. Čiurlionio meno
mokykla
M. K. Čiurlionio meno
mokykla

-

9.

Ugdyti mokiniams korupcijos
žalos supratimą
Puoselėti mokinių ir
mokytojų kūrybiškumą,
saviraišką, aktyvinti

3.

4.

5.

10. Bendradarbiavimas su
Gardino Antonijaus
Tyzenhauzo vaikų
meno mokykla

Rėmėjų lėšos

Skatinti užimtumą bei ugdyti
vaikų kūrybiškumą vasaros
metu

M. K. Čiurlionio meno
mokykla

Ugdyti vaikų kūrybiškumą

M. K. Čiurlionio meno
Mokyklos lėšos
mokykla, Gardino
(Baltarusija) dailės
mokykla, Vilniaus dailės
akademija
M. K. Čiurlionio meno
mokykla

Druskininkų kultūrinį
gyvenimą, skatinti
bendradarbiavimą
Dalintis gerąja darbo
patirtimi, dalyvauti
bendruose renginiuose

M. K. Čiurlionio meno
mokykla, Gardino
vaikų meno mokykla

Mokyklos lėšos

Mokyklos lėšos,
rėmėjų lėšos

-

Dalintis gerąja darbo
M. K. Čiurlionio meno
patirtimi, organizuoti
mokykla, Gardino
plenerus, stovyklas,
vaikų dailės mokykla
dalyvauti bendruose
renginiuose
12. Druskininkų M. K.
Dalyvauti įvairiuose
M. K. Čiurlionio meno Mokyklos lėšos,
rėmėjų lėšos
Čiurlionio meno
tarptautiniuose,
mokykla
mokyklos suaugusiųjų respublikiniuose,
mišraus choro
savivaldybės, mokyklos
„Druskininkai“ veikla renginiuose, konkursuose,
festivaliuose atstovaujant
mokyklą, Druskininkų
miestą, Lietuvą
13. Miesto, respublikiniai, Dalyvauti įvairiuose
M. K. Čiurlionio meno Mokyklos lėšos,
rėmėjų lėšos
tarptautiniai
renginiuose, konkursuose, mokykla
konkursai, festivaliai, festivaliuose, projektuose
renginiai, projektai
atstovaujant mokyklą ir
Druskininkų miestą
M. K. Čiurlionio meno mokykla bendradarbiauja su šalies meno, muzikos, dailės
mokyklomis, Vilniaus Dailės akademija ir jos filialu Kaune, savivaldybės švietimo įstaigomis,
Druskininkų Švietimo centru, Kultūros centru, viešąja biblioteka, Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centru, Gardino Antonijaus Tyzenhauzo vaikų meno mokykla, Gardino vaikų dailės
mokykla, Pišo (Lenkija) vidurine mokykla, asociacija „Padėkime vaikams“ ir kt.

11. Bendradarbiavimas su
Gardino vaikų dailės
mokykla

II. TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, VEIKLOS, ATSAKINGI VYKDYTOJAI
1. Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokykla, vykdydama savo
veiklą, įgyvendina Druskininkų savivaldybės strateginio planavimo dokumentus:
1.1. Druskininkų savivaldybės plėtros 2014-2020 m. strateginį planą;
1.2. Druskininkų savivaldybės 2020 m. biudžetą;
1.3. Druskininkų savivaldybės 2019 - 2021 metų strateginio veiklos plano 7
programos „Švietimo programa“ 01 tikslo „Užtikrinti kokybiškų švietimo paslaugų teikimą ir
sudaryti galimybes mokytis visą gyvenimą“ 03 uždavinio „Įgyvendinti LR įstatymais ir kitais teisės
aktais nustatytą švietimo politiką, teikiant kokybišką ugdymą savivaldybės švietimo įstaigose bei
užtikrinant teikiamų paslaugų kokybę“ 09 priemonę „Druskininkų Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio meno mokyklos veiklos vykdymas“.
Tikslai:
1. Tobulinti ugdymo(si) kokybę.
Uždaviniai:
1.1. gerinti ugdymo(si) proceso ir turinio kokybę;
1.2. kelti mokinių mokymosi motyvaciją, taikant aktyvius mokymo(si) metodus;
1.3. tobulinti šiuolaikinės pamokos vadybą;
1.4. efektyviai taikyti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą ir įsivertinimą
ugdymo(si) procese;
1.5. nuolat kelti mokytojų profesines kompetencijas.
2. Stiprinti mokyklos įvaizdį skleidžiant gerąją patirtį, tobulinant ugdymo(si) aplinką.
Uždaviniai:
2.1. Organizuoti renginius, koncertus, parodas, rengti projektus, konkursus, festivalius
ir juose aktyviai dalyvauti mokykloje, mieste, šalyje ir užsienyje;
2.2. Nuolat informuoti visuomenę apie vykstančius renginius mokykloje, mokinių ir
mokytojų pasiekimus;

2.3. Aktyviai bendradarbiauti su mokinių tėvais, socialiniais
bendruomenėmis;
2.4. Tobulinti ugdymo(si) aplinką, stiprinant materialinę bazę.

partneriais,

Veiklos plano tikslo kodas
Veiklos plano tikslo pavadinimas
01
Tobulinti ugdymo(-si) kokybę.
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Įgyvendinant šį tikslą bus:
 tobulinama ugdymo(-si) kokybė;
 stiprinama mokinių mokymosi motyvacija;
 stiprinamas mokinių gebėjimas vertinti ir įsivertinti;
 sudarytos palankios ugdymo(-si) sąlygos;
 mokytojai tobulins savo profesines kompetencijas, dalis mokytojų įgis aukštesnę
kvalifikacinę kategoriją.
Veiklos plano 01 tikslo
Veiklos plano 01 tikslo 01 uždavinio pavadinimas
uždavinio kodas
01
Gerinti ugdymo(si) proceso ir turinio kokybę.
Veiklos plano 01 tikslo 01 uždavinio aprašymas
Ugdymo programos rengiamos ir turinys planuojamas atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, poreikius,
pasiekimus, diferencijuojant ugdymo turinį, taikant inovatyvius ugdymo metodus.
01 uždavinio priemonės kodas
01 uždavinio 01 priemonės pavadinimas
01
Gerinti ugdymo(-si) kokybę kryptingai planuojant ugdymo
turinį, atnaujinant dalykų dėstymo programas.
01 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Gerinant ugdymo(-si) kokybę svarbu:
 kryptingai planuoti ugdymo(si) turinį, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, poreikius,
pasiekimus;
 atnaujinti dalykų dėstymo programas;
 diferencijuoti ugdymo turinį;
 taikyti inovatyvius ugdymo metodus.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas

Kriterijus

P-01-01-01

Parengtos ir/ar
atnaujintos dalyko
dėstymo programos
Veiklos plano 01 tikslo
uždavinio kodas
02

Matavimo
vienetas
vnt.

2019 m.
faktas
16

2020 m.
planas
16

2021 m.
planas
16

2022 m.
planas
16

Veiklos plano 01 tikslo 02 uždavinio pavadinimas
Kelti mokinių mokymosi motyvaciją taikant aktyvius
mokymo(si) metodus.

Veiklos plano 01 tikslo 02 uždavinio aprašymas
Mokinių mokymosi motyvacija keliama taikant inovatyvius, aktyvius mokymo(si) metodus,
diferencijuojant turinį, atnaujinant ugdymo(si) priemones.
02 uždavinio priemonės kodas
01

02 uždavinio 01 priemonės pavadinimas
Kelti mokinių mokymosi motyvaciją taikant aktyvius
mokymo(si) metodus, pritaikant ugdymo turinį pagal mokinio
gebėjimus, aptariant su mokiniu jo pažangą.

02 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Parengti mokymo dalykų teminiai planai, pritaikant ugdymo turinį pagal mokinio gebėjimus,
aptariant su mokiniu jo pažangą, taikant aktyvius ugdymo(si) metodus, mokiniui ir mokytojui
pasitikint vienas kitu keliama mokinių mokymosi motyvacija. Ugdomosios veiklos formų
tinkamumas kels mokinių mokymosi motyvaciją.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas
Kriterijus
Matavimo
2019 m.
2020 m.
2021 m.
2022 m.
vienetas
faktas
planas
planas
planas
P-01-02-01 Parengti/atnaujinti
Komplektų
19
20
20
20
dalykų teminiai
skaičius
planai
Veiklos plano 01 tikslo
uždavinio kodas

Veiklos plano 01 tikslo 03 uždavinio pavadinimas

03

Tobulinti šiuolaikinės pamokos vadybą.

Veiklos plano 01 tikslo 03 uždavinio aprašymas
Pamokos vadyba tobulinama taikant šiuolaikinės pamokos struktūrą, inovatyvius mokymo(si)
metodus, racionaliai naudojant pamokos laiką, plečiant bei įvairinant ugdomąją veiklą, padedant
mokiniui mokytis.
03 uždavinio priemonės kodas
03 uždavinio 01 priemonės pavadinimas
Tobulinti pamokos vadybą taikant šiuolaikinės pamokos
struktūrą, inovatyvius mokymo(si) metodus, plečiant bei
įvairinant ugdomąją veiklą, padedant mokiniui mokytis.
03 uždavinio 01 priemonės aprašymas
01

Taikant šiuolaikinės pamokos struktūrą, racionaliai ir veiksmingai panaudojant pamokos laiką, gerai
organizuojant mokinių darbą, padedant mokytis ir kuriant pasitikėjimą, plečiant bei įvairinant
ugdomąją veiklą bus tobulinama pamokos vadyba.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas

Kriterijus

P-01-03-01

Atvirų pamokų
vedimas
Pamokų stebėjimas

Veiklos plano 01 tikslo
uždavinio kodas

Matavimo
vienetas
vnt.

2019 m.
faktas
8

2020 m.
planas
8

2021 m.
planas
9

2022 m.
planas
9

vnt.

21

29

29

29

Veiklos plano 01 tikslo 04 uždavinio pavadinimas

Efektyviai taikyti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą ir
įsivertinimą ugdymo(si) procese.
Veiklos plano 01 tikslo 04 uždavinio aprašymas
Vadovaujantis mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo tvarka, efektyviai taikant
ugdymo(si) turinio vertinimą ir įsivertinimą mokinių pažangos ir pasiekimų procese dalyvaus
mokytojai, mokiniai, mokinių tėvai.
04 uždavinio priemonės kodas
04 uždavinio priemonės pavadinimas
04

Efektyviai taikyti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą ir
įsivertinimą ugdymo(si) procese bendradarbiaujant
mokytojams, mokiniams ir jų tėvams.
04 uždavinio 01 priemonės aprašymas
01

Vadovaujantis mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo bei įsivertinimo tvarka, bendradarbiaujant
mokytojams, mokiniams ir jų tėvams, sistemingai informuojant tėvus (globėjus) apie mokinio
daromą pažangą, pasiekimus bus stiprinamas vertinimas ir įsivertinimas ugdymo(si) procese.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas

Kriterijus

P-01-04-01

Matavimo
vienetas
vnt.

2019 m.
faktas
1

2020 m.
planas
1

2021 m.
planas
1

2022 m.
planas
1

Matavimo
vienetas
vnt.

2019 m.
faktas
25

2020 m.
planas
30

2021 m.
planas
30

2022 m.
planas
30

vnt.

8

8

9

9

Atnaujintas
mokinių pažangos
ir pasiekimų
vertinimo bei
įsivertinimo
tvarkos aprašas
Mokytojų,
vnt.
43
45
50
50
auklėtojų, mokinių
ir jų tėvų
individualūs
pokalbiai, klasės
tėvų ir visuotiniai
susirinkimai.
Veiklos plano 01 tikslo
Veiklos plano 01 tikslo 05 uždavinio pavadinimas
uždavinio kodas
Nuolat kelti mokytojų profesines kompetencijas.
05
Veiklos plano 01 tikslo 05 uždavinio aprašymas
Dalyvaudami dalykiniuose seminaruose, mokymuose, konferencijose, mokytojai tobulins profesines
kompetencijas, kels kvalifikacinę kategoriją, gerės ugdymo proceso kokybė.
05 uždavinio priemonės kodas
05 uždavinio 01 priemonės pavadinimas
01
Stiprinti ir tobulinti mokytojų profesines kompetencijas
dalyvaujant seminaruose, mokymuose, konferencijose ir kt.
renginiuose.
05 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Dalyvaudami seminaruose, mokymuose, konferencijose ir kt. renginiuose mokytojai stiprins bei
tobulins savo profesines kompetencijas, įgis aukštesnę kvalifikacinę kategoriją. Įgytas
kompetencijas mokytojai panaudos ugdymo procese, skatins tobulėti ir mokinius.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas
P-01-05-01

Kriterijus

Seminarai, mokymai,
konferencijos
Parengti ir skaityti
metodiniai pranešimai
Veiklos plano tikslo kodas
02

Veiklos plano 02 tikslo pavadinimas
Stiprinti mokyklos įvaizdį skleidžiant gerąją patirtį,
tobulinant ugdymo(si) aplinką.

Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Aktyvi koncertinė, parodinė ir projektinė veikla, organizavimas/dalyvavimas konkursuose,
festivaliuose, renginiuose šalyje ir užsienyje, nuolatinis bendradarbiavimas su mokinių tėvais,
socialiniais partneriais, bendruomenėmis, prižiūrima ir atnaujinama materialinė bazė, mokyklos
patalpos, tobulinama ugdymo(si) aplinka, sudarys sąlygas kokybiškam ir intensyviam ugdymui(si),
pažangos siekimui, bendruomenės tradicijų puoselėjimui, gerajai patirties sklaidai ir stiprins
mokyklos įvaizdį savivaldybėje, respublikoje bei užsienyje.
Veiklos plano 02 tikslo
Veiklos plano 02 tikslo 01 uždavinio pavadinimas

uždavinio kodas
01

Organizuoti renginius, koncertus, parodas, rengti projektus,
konkursus, festivalius ir juose aktyviai dalyvauti mokykloje,
mieste, šalyje ir užsienyje.

Veiklos plano 02 tikslo 01 uždavinio aprašymas
Projektų rengimas ir vykdymas, renginių, koncertų, parodų, konkursų, festivalių organizavimas ir
aktyvus dalyvavimas juose mokykloje, mieste, šalyje ir užsienyje skatins mokinių saviraišką ir
kūrybiškumą, stiprins mokyklos įvaizdį.
01 uždavinio
01 uždavinio 01 priemonės pavadinimas
priemonės kodas
Organizavimas ir aktyvus dalyvavimas koncertinėje, parodinėje, projektinėje
01
veikloje, konkursuose, festivaliuose, renginiuose mokykloje, mieste, šalyje ir
užsienyje stiprins mokyklos įvaizdį skleidžiant gerąją patirtį.
01 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Organizuodami ir aktyviai dalyvaudami koncertinėje, parodinėje, projektinėje veikloje,
konkursuose, festivaliuose, renginiuose mokykloje, mieste, šalyje ir užsienyje skatinsime tobulėti
mokinius ir mokytojus, skleisime gerąją patirtį, stiprinsime mokyklos įvaizdį.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas
Kriterijus
Matavimo
2019 m. 2020 m. 2021 m.
2022 m.
vienetas
faktas
planas
planas
planas
P-02-01-01 Koncertai,
vnt.
63
65
66
67
renginiai, projektai
(organizuota/
dalyvauta)
Parodos
vnt.
39
40
40
40
(organizuota/
dalyvauta)
Konkursai/
vnt.
4
4
5
5
festivaliai
(organizuota)
Konkursai/
vnt.
29
29
30
30
festivaliai
(dalyvauta)
Veiklos plano 02 tikslo
Veiklos plano 02 tikslo 02 uždavinio pavadinimas
uždavinio kodas
Nuolat informuoti visuomenę apie vykstančius renginius
02
mokykloje, mokinių ir mokytojų pasiekimus.
Veiklos plano 02 tikslo 02 uždavinio aprašymas
Nuolatinis visuomenės informavimas spaudoje, internetinėje ir viešojoje erdvėje apie mokykloje
vykstančius renginius, mokinių ir mokytojų pasiekimus, stiprins mokyklos įvaizdį.
02 uždavinio priemonės kodas
02 uždavinio 01 priemonės pavadinimas
Mokyklos įvaizdžio stiprinimas skelbiant informaciją spaudoje,
internetinėje ir viešojoje erdvėje apie mokykloje vykstančius
renginius, mokinių ir mokytojų pasiekimus.
02/ uždavinio 01 priemonės aprašymas
Nuolat informuodami visuomenę spaudoje, internetinėje ir viešojoje erdvėje apie mokykloje
vykstančius renginius, mokinių ir mokytojų pasiekimus stiprinsime mokyklos įvaizdį, sulauksime
daugiau lankytojų koncertuose, parodose.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
01

Kodas

Kriterijus

Straipsniai, pranešimai
spaudoje, mokyklos
internetinėje
svetainėje,
socialiniame tinkle
Reklaminiai plakatai,
afišos Druskininkų
viešojoje erdvėje
Veiklos plano 02 tikslo uždavinio
kodas
03
P-02-02-01

Matavimo
vienetas
vnt.

2019 m.
faktas
50

2020 m.
planas
60

2021 m.
planas
70

2022 m.
planas
70

vnt.

60

65

70

70

Veiklos plano 02 tikslo 03 uždavinio pavadinimas
Aktyviai bendradarbiauti su mokinių tėvais, socialiniais
partneriais, bendruomenėmis.

Veiklos plano 02 tikslo 03 uždavinio aprašymas
Aktyviai bendradarbiaudami su mokinių tėvais, socialiniais partneriais, bendruomenėmis
supažindinsime su mokyklos veikla, pasiekimais, programomis, įtrauksime į mokyklos veiklas,
renginius, dalyvausime socialinių partnerių, bendruomenių kultūrinėje veikloje.
03 uždavinio priemonės kodas
03 uždavinio 01 priemonės pavadinimas
01
Bendradarbiavimas per veiklas, projektus, renginius.
03 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Mokykla organizuodama ar dalyvaudama renginiuose įtrauks mokinių tėvus, socialinius partnerius,
bendruomenių narius į savo veiklas taip atlikdama švietėjišką vaidmenį ir stiprindama mokyklos
įvaizdį.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas
P-02-02-01

Kriterijus

Matavimo
vienetas
vnt.
vnt.
vnt.

2019 m.
faktas
1
1
1

2020 m.
planas
1
2
1

2021 m.
planas
1
2
1

2022 m.
planas
1
2
1

Organizuoti stovyklas
Organizuoti plenerus
Suaugusiųjų švietimo
savaitės renginys
Savivaldos dienos
vnt.
1
1
1
renginys
Mokyklos renginiai:
vnt.
20
22
23
24
„Mokyklos garbė“,
„Metų mokinys“,
,,Ansamblių vakaras“,
Mokslo metų pradžios
šventė“, ,,Motinos
diena“,
,,Trečiadieniniai
vakarai“, ,,Kalėdiniai
koncertai“, ,,Mokyklai
– 60“ ir kt.
Veiklos plano 02 tikslo
Veiklos plano 02 tikslo 04 uždavinio pavadinimas
uždavinio kodas
Tobulinti ugdymo(si) aplinką, stiprinant materialinę bazę,
04
Veiklos plano 02 tikslo 04 uždavini+o aprašymas
Aprūpinant mokyklą būtinomis mokymo(si) priemonėmis, atnaujinant patalpas bus tobulinama
ugdymo(si) aplinka, stiprinama mokyklos materialinė bazė bei mokyklos įvaizdis.

04 uždavinio priemonės kodas
01

04 uždavinio 01 priemonės pavadinimas
Tobulinti ugdymo(si) aplinką ir stiprinti mokyklos įvaizdį,
atnaujinant mokyklos materialinę bazę.
04 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Atnaujinant mokyklos vidaus patalpas, įsigyjant naujus muzikos instrumentus, mokymo priemones,
reikalingus baldus ir kt. bus stiprinama materialinė bazė, tobulinama ugdymo(si) aplinka, keliamas
mokyklos įvaizdis.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas
Kriterijus
Matavimo 2019 m.
2020 m.
2021 m.
2022 m.
vienetas
faktas
planas
planas
planas
P-02-04-01 Patalpų/klasių
vnt.
4
6
4
4
remontas/atnaujinimas
Naujų baldų
vnt.
įsigijimas:
Stalai
0
4
1
0
Spintos
5
2
0
0
Kėdės
23
6
0
0
Biuro baldų
0
1
0
0
komplektas
Minkštasuolis
0
6
2
2
Ekspoziciniai baldai
0
Muzikos instrumentų
vnt.
3
8
3
2
įsigijimas (iš viso):
Akordeonas
0
3
1
1
Fortepijonas
0
0
1
0
Saksofonas
1
2
1
1
Klarnetai
0
2
0
0
Mušamųjų
0
1
0
0
instrumentų
komplektai
Gitara
2
0
0
0
Stovai choreografijai
vnt.
8
0
0
0
Berėmiai rėmai
vnt.
0
0
15
15
parodoms
Siuvimo mašina
2
1
Vėlimo mašina
2
1
Spalvotas kopijavimo,
0
1
spausdinimo,
skenavimo aparatas
Keramikos degimo
0
1
0
0
krosnis
Kompiuteris (Apple)
0
4
1
1
animacijos dalyko
pamokoms
Molbertai
25
Veiklos plano priedas – metinis veiklos plano biudžetas.

Direktorė

Ona Olšauskienė

Veiklos plano priedas
DRUSKININKŲ MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO MENO MOKYKLOS 2019 METŲ METINIS VEIKLOS PLANO BIUDŽETAS
tūkst. eurų

iš jų (finansavimo šaltiniai):
iš jų:

Nr.

1

Pavadinimas

2

Viso
2018 m.
tūkst.
eurų

Viso

3

4

Savivald
ybės
biudžeto
lėšos

5

VIP

Biudžeti
nių
įstaigų
pajamos

Skolint
os
lėšos

Vietinė
rinklia
va už
naudoji
mąsi
kurorto
viešąja
infrastr
uktūra

6

7

8

9

KPPP

Kitų
projek
tų
komp
ensuo
tos
lėšos

ES ir
valstybės
biudžeto
lėšos

Paja
mos
už
turto
parda
vimą

Kitos
privačios
ir
tikslinės
lėšos

10

11

12

13

14

2020 m.

2021 m.

15

16

7

Švietimo programa

01

Tikslas.Užtikrinti kokybiškų švietimo paslaugų teikimą ir sudaryti galimybes mokytis visą gyvenimą
Uždavinys. Įgyvendinti LR įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytą švietimo politiką, teikiant kokybišką ugdymą savivaldybės švietimo įstaigose bei užtikrinti teikiamų
paslaugų kokybę
Druskininkų M. K.
Čiurlionio meno
538,4
553,7
479,9
0
31,2
0
0
0
0
41,5
0
1,1
554,0
581,7
mokyklos vykdymas

03
01

Viso 03uždaviniui:

538,4

553,7

479,9

0

31,2

0

0

0

0

41,5

0

1,1

554,0

581,7

Viso 01 tikslui:

538,4

553,7

479,9

0

31,2

0

0

0

0

41,5

0

1,1

554,0

581,7

Viso 07 programai:

538,4

553,7

479,9

0

31,2

0

0

0

0

41,5

0

1,1

554,0

581,7

VISO:

538,4

553,7

479,9

0

31,2

0

0

0

0

41,5

0

1,1

554,0

581,7

