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UKMERGĖS MENO MOKYKLOS 2021-2022 MOKSLO METŲ 

VEIKLOS PLANAS 

 

 

I. ĮŽANGA 

 

1. Mokyklos vizitinė kortelė:   

1.1. mokyklos pavadinimas - Ukmergės meno mokykla;  

1.2. elektroninis paštas - ukmmrastine@gmail.com; 

1.3. telefonas: (8 340) 52 734; 

1.4. adresai: Muzikos skyriaus: Vienuolyno g. 7, Ukmergė LT-20130, Dailės skyriaus: Klaipėdos g. 

17, Ukmergė LT-20131; 

1.5. įstaigos kodas - 302541858; 

1.6. mokyklos direktorius – Klavdija Stepanova, tel: (8 340) 52 734, el. paštas: 

direktorius@ukmenomok.lt; 

1.7. direktoriaus pavaduotoja ugdymui Miglė Čivienė, (8 340) 61 261, el. paštas: 

menomok.muzika@gmail.com; 

1.8. sekretorė Karolina Zimblienė, tel: (8 340) 52 734, el. paštas: ukmmrastine@gmail.com;   

1.9. buhalterė Vaida Mikelytė-Smirnova, tel: (8 340) 52 734, el. paštas: 

ukmmbuhalterija@gmail.com;   

1.10. ūkvedys Albertas Šinkūnas, tel.: (8 340) 52 734. 

  

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

2.1. Tikslas - uţtikrinant ugdymo(si) kokybę ir pagalbą mokiniui siekti individualios mokinio 

paţangos. 

2.1.1. Uţdavinys - tobulinti mokinių pasiekimų, paţangos ir individualios paţangos vertinimo 

sistemą. 

2.1.2. Uţdavinys - tobulinti esamas ir kurti naujas, inovatyvias edukacines aplinkas. 

2.2. Tikslas - telkti mokyklos bendruomenę bendrai veiklai, skatinti darbuotojus geriau suvokti 

savo, kaip bendruomenės nario darbo prasmę, dalyvauti priimant sprendimus ir jaustis kuriančios 

bendruomenės dalimi. 

2.2.1. Uţdavinys - organizuoti metodinius renginius, seminarus, skirtus dalykinių, asmeninių 

kompetencijų tobulinimui. 

2.2.2. Uţdavinys - organizuoti mokyklos bendruomenės renginius, skirtus mokyklos jubiliejams 

30+65=11. 

 

 

 

ukmmrastine@gmail.com
mailto:direktorius@ukmenomok.lt
mailto:menomok.muzika@gmail.com
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III. MENO MOKYKLOS MOKYTOJŲ TARYBOS IR SKYRIŲ MOKYTOJŲ METODINIŲ 

TARYBŲ POSĖDŽIAI 
 

Eil. 

Nr. 

Numatomi svarstyti klausimai 

 
Data Atsakingi rengėjai, dalyviai 

1. 

Mokyklos mokytojų tarybos posėdis: 

1. Dėl naujųjų mokslo metų pradţios. 

2. Dėl kandidatų teikimo Ukmergės rajono 

savivaldybės Švietimoir sporto skyriui 

apdovanojimams Tarptautinės mokytojo dienos 

proga. 

3. Kiti einamieji klausimai. 

2021-08-30 
Direktorius, pavaduotoja 

ugdymui, mokytojai 

2. 

Dailės ir Muzikos skyrių metodinių grupių 

susirinkimai: 

1. 2021-2022 m. m. I-ojo pusmečio metodinių 

grupių Veiklos plano aptarimas. 

2. Kiti einamieji klausimai.  

2021-09-06 

iki 10 

Metodinių grupių 

pirmininkai, mokytojai 

3. 

Dailės ir Muzikos skyrių metodinės tarybos 

susirinkimas: 

1. Dėl 2021-2022 m. m. I-ojo pusmečio 

Muzikos skyriaus mokinių atsiskaitymų ir kitų 

renginių datų nustatymo.  

2. Dėl 2021-2022 m. m. I-ojo pusmečio Dailės 

skyriaus ugdymo programų dalykų mokinių 

darbų perţiūrų datų nustatymo. 

2021-10-26 

 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, Dailės ir Muzikos 

skyrių metodinė taryba 

4. 

Mokyklos mokytojų tarybos posėdis: 

1. Dėl 2021-2022 m. m. I-ojo pusmečio 

mokymosi rezultatų. 

2. Dėl 2021-2022 m. m. I-ojo pusmečio veiklos 

aptarimo. 

3. Dėl elektroninio dienyno VERITUS pildymo 

aptarimo. 

4. Kiti einamieji klausimai. 

2021-12-28 

Direktorius, pavaduotoja 

ugdymui, metodinių grupių 

pirmininkai, mokytojai 

5. 

Dailės ir Muzikos skyrių metodinių grupių 

susirinkimai: 

1. 2021-2022 m. m. II-ojo pusmečio metodinių 

grupių Veiklos plano aptarimas.  

2. Kiti einamieji klausimai. 

2022-01-03 

iki 07 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

 

6. 

Dailės skyriaus metodinės grupės susirinkimas: 

1. Dėl 2021-2022 m. m. baigiamojo egzamino 

kūrybinių darbų atlikimo organizavimo, darbų 

vadovų paskyrimo aptarimo. 

2022-01-27 
Metodinės grupės 

pirmininkė, mokytojai 

7. 

Dailės ir Muzikos skyrių metodinės tarybos 

susirinkimas: 

1. Dėl Muzikos skyriaus 2021-2022 m. m. II-

ojo pusmečio keliamųjų, baigiamųjų egzaminų 

ir kitų renginių datų nustatymo. 

2. Dėl Dailės skyriaus 2021-2022 m. m. II-ojo 

pusmečio mokinių darbų perţiūrų, kitų renginių 

datų nustatymo. 

2022-03-29 
Metodinių grupių 

pirmininkai 

8. 
Mokyklos mokytojų tarybos posėdis: 

1. Dėl siūlymų 2022-2023 m. m. Ugdymo 
2022-04-12 

Direktorius, pavaduotoja 

ugdymui, mokytojai 
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plano projektui parengti aptarimo. 

2. Dėl klasių komplekto projekto 2022-2023 m. 

m. parengimo. 

3. Dėl stojamųjų egzaminų organizavimo. 

4. Dėl moksleivių dalyvavimo Ukmergės 

miesto šventėje aptarimo. 

5. Dėl baigimo šventės organizavimo aptarimo. 

9. 

Mokyklos mokytojų tarybos posėdis: 

1. Dėl Dailės ir Muzikos skyrių absolventų 

baigimo paţymėjimų išdavimo aptarimo. 

2022-05-30 
Direktorius, pavaduotoja 

ugdymui, mokytojai 

10. 

Mokyklos mokytojų tarybos posėdis: 

1. Dėl 2021-2022 m. m. II-ojo pusmečio 

mokymosi rezultatų. 

2. Dėl 2021-2022 m. m. II-ojo pusmečio 

veiklos.  

3. Dėl moksleivių kėlimo į aukštesnes klases. 

4. Dėl Meno mokyklos klasių komplektų ir 

mokinių skaičiaus 2022-2023 m. m. po 

stojamojo egzamino patikslinimo. 

5. Dėl mokytojų savaitinio pedagoginio krūvio, 

mokomųjų dalykų, tarifikuojamų valandų uţ 

papildomus darbus 2022-2023 m. m. projekto 

aptarimo. 

6. Kiti einamieji klausimai. 

2022-06-09 
Direktorius, pavaduotoja 

ugdymui, mokytojai 

11. 

Mokyklos mokytojų tarybos posėdis: 

1. Dėl 2022-2023 m. m. pradţios šventės 

organizavimo. 

2. Dėl 2022-2023 m. m. ugdymo proceso 

organizavimo. 

3. Dėl papildomų stojamųjų egzaminų į laisvas 

vietas organizavimo. 

4. Dėl programų, veiklų, renginių pristatymo 

mokyklos bendruomenei. 

5. Dėl pamokų tvarkaraščio projekto aptarimo. 

6. Kiti klausimai. 

2022-08-29 
Direktorius, pavaduotoja 

ugdymui, mokytojai 

 

IV. BENDRUOMENĖS (MOKYTOJŲ, MOKINIŲ IR JŲ TĖVŲ) SUSIRINKIMAI   
     

Eil. 

Nr. 
Renginiai Data Atsakingirengėjai, dalyviai 

1. 
Rugsėjo1-osios šventė su mokiniais ir jų 

tėveliais Ţelvos filiale. 
2021-09-01 

J. Grigucevičienė, 

V. Driukas 

2. 

Naujuosius mokslo metus pasitinkant -

koncertas, paroda, pokalbiai su mokiniais, 

tėvais. 

2021-09-01 
Direktorius, pavaduotoja 

ugdymui, mokytojai 

3. 
Muzikos skyriaus I pusmečio dalykų mokytojų 

klasių susirinkimai-koncertai. 
2021-12 

Pedagogai, mokiniai ir jų 

tėvai 

4. 

Dailės skyriaus I pusmečio rezultatų su 

moksleiviais aptarimas, dailės kūrinių paroda 

tėvams. 

2021-12 
Pedagogai, mokiniai ir jų 

tėvai 

5. 
Mokyklą baigiančių mokinių tėvų susirinkimai 

Dailės ir Muzikos skyriuose. 
2022-04 

Direktorius, pavaduotoja 

ugdymui, pedagogai, 
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mokiniai ir jų tėvai 

6. 
Muzikos skyriaus II pusmečio dalykų mokytojų 

klasių susirinkimai-koncertai. 
2022-05 

Pedagogai, mokiniai ir jų 

tėvai 

7. 

Dailės skyriaus II pusmečio rezultatų su 

moksleiviais aptarimas, dailės kūrinių paroda 

tėvams. 

2022-05 
Pedagogai, mokiniai ir jų 

tėvai 

8. 

Dailės skyriaus ankstyvojo ugdymo programos 

„Spalvų namelis“ lankytojų ir jų tėvelių 

susirinkimas-parodėlė. 

2022-05 
Pedagogai, mokiniai ir jų 

tėvai 

9. 

Muzikos skyriaus ankstyvojo ugdymo 

programos „Linksmosios natelės“ lankytojų 

tėvų susirinkimas-koncertas. 

2022-05 
Pedagogai, mokiniai ir jų 

tėvai 

10. 
Šokio ugdymo programų mokinių tėvų 

susirinkimas. 
2022-05 

Pedagogai, mokiniai ir jų 

tėvai 

11. 

Mokinių  tėvai  kviečiami dalyvauti mokyklos 

šventėse, koncertuose, rengiamose mokinių 

darbų parodų atidarymuose, kituose 

renginiuose. 

Visus 

mokslo 

metus 

Direktorius, pavaduotoja 

ugdymui, mokytojai 

 

V. MOKYKLOS RENGINIAI (ŠVENTĖS, PARODOS, KONCERTAI,  

IŠVYKOS, PROJEKTAI) 
 

Eil. 

Nr. 
Mokyklos renginiai Data Atsakingi rengėjai, dalyviai 

1. 
Mokslo metų pradţios renginys-koncertas, 

paroda Ukmergės kultūros centre.  
2021-09-01 

Direktorius, pavaduotoja 

ugdymui, mokytojai, 

mokiniai, tėvai 

2. 
Ukmergės meno mokyklos jubiliejinė 

paroda, koncertas 30+65=11 UKC  

2021-09.17- 

10.09 

Direktorius, pavaduotoja 

ugdymui, mokytojai 

3. 

Išvyka su mokiniais į M. K. Čiurlionio 

menų mokyklą. 

Atvirų pamokų stebėjimas, dalyvavimas 

jose pagal galimybes. 

2021-09 

2022-06 

L. Nefienė, R. Pakienienė, 

šokio skyriaus mokiniai 

4. 

Dalyvavimas organizuojamuose 

konkursuose ir dailės olimpiadoje pagal 

galimybes. 

2021-09 

2022-06 

J. Grigucevičienė, 

K. Macijauskienė 

5. 
Dalyvavimas organizuojamuose dailės 

konkursuose pagal galimybes. 

2021-09 

2022-05 

Dailės metodinės grupės 

mokytojai 

6. 
Mokinių kūrybinių darbų parodų rengimas, 

eksponavimas. 

2021-09 

2022-05 

Dailės metodinės grupės 

mokytojai 

7. 
Muzikinė operetė mokyklos bendruomenei 

„Marsiečiai darţe“. 
2021-11 M. Čivienė, I. Kiseliova 

8. 

Kalėdinis koncertas Šokio skyriaus 

mokiniams ir tėveliams, auginantiems 

vaikučius. 

2021-12 
Šokio metodinės grupės 

mokytojai 

9. 
Kalėdinės vakaronės ir parodėlės Ţelvos 

filiale, Dailės, Muzikos  skyriuose. 
2021-12 

Metodinės grupės pirmininkė, 

dalykų mokytojai, mokiniai, 

tėvai 

10. Muzikos programų Kalėdiniai koncertai. 2021-12 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, Muzikos skyriaus 

mokytojai, mokiniai 
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11. 
Kalėdinis koncertas „Draugams ir 

bičiuliams“. 
2021-12-21 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, Muzikos skyriaus 

mokytojai, mokiniai 

12. 
Muzikos ugdymo programas baigiančiųjų 

mokinių perklausos. 
2021-12 

Metodinių grupių 

pirmininkai, mokytojai, 

mokiniai 

13. 
Kūrybinių darbų parodėlė Ţelvos miestelio 

bibliotekoje. 

2022-01, 

02 

J. Grigucevičienė, 

K. Macijauskienė 

14. 
Kūrybinių darbų parodėlė Ţelvos 

gimnazijoje per Menų savaitę. 
2022-03 

J. Grigucevičienė, 

K. Macijauskienė 

15. 

Moksleivių darbų paroda, skirta Kovo 11-

ajai, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 

paminėti. 

2022-03-10 

Direktorius, pavaduotoja 

ugdymui,  Dailės ir Muzikos 

skyrių mokytojai 

16. 
Ekskursija į Ukmergės meno mokyklos 

dailės skyrių. 
2022-04 

J. Grigucevičienė, 

K. Macijauskienė 

17. 

VI respublikinis vaikų ir jaunimo 

dainavimo konkursas-festivalis „Garsų 

sūkury“. 

2022-04 

Direktorius, pavaduotoja 

ugdymui, dainavimo 

metodinės grupės mokytojos 

18. 

Dailės ir Muzikos skyrių edukacinės 

dienos, atvirų durų dienos ikimokyklinio ir 

I kl. bendrojo lavinimo pradinio ugdymo 

mokiniams. 

2022-04 
Direktorius, pavaduotoja 

ugdymui, mokytojai 

19. 
Koncertas ankstyvojo ugdymo programos 

mokiniams „Paţintis su muzika“. 
2022-05 

Pavaduotoja ugdymui, 

mokytojai, mokiniai 

20. Tarptautinės šokio dienos paminėjimas. 2022-04-29 L. Nefienė, R. Pakienienė 

21. 
Mokinių išvyka į Lietuvos dailės 

akademiją. 

2022-03, 

04 
R. Zareckienė 

22. 
Baigiamasis Šokio skyriaus mokinių 

koncertas. 
2022-05 

Šokio metodinės grupės 

mokytojai 

23. Mokinių išvyka į muziejų ar dailės galeriją. 2022-05 R. Zareckienė 

24. Baigiamasis mokslo metų koncertas. 2022-05 

Pavaduotoja ugdymui, 

mokytojai, mokiniai ir jų 

tėvai 

25. 2022 m. miesto šventei skirtas renginys. 2022-05 

Direktorius, pavaduotoja 

ugdymui, mokytojai, 

mokiniai ir jų tėvai 

26. 
Ketvirtasis Respublikos dailės mokytojų 

tapybos pleneras ,,Ukmergės diena 2022“. 
2022-06 J. Šlepetienė 

 
2022-2023 m. m. baigimo šventė. 2022-06 

Direktorius, pavaduotoja 

ugdymui, mokytojai, 

mokiniai ir jų tėvai 

27. 
Dalyvavimas vasaros kūrybinėje 

stovykloje-plenere. 
2022-06 I. Kiseliova, M. Čivienė 

 

VI. MOKYTOJŲ IR MOKYKLOS ADMINISTRACIJOS PROFESINĖ SAVIŠVIETA, 

METODINĖS VEIKLOS SKLAIDA, DALYVAVIMAS KVALIFIKACINIUOSE 

RENGINIUOSE 
 

Eil. 

Nr. 
Renginiai Data 

Atsakingi rengėjai, 

dalyviai 

1. Praktinis seminaras, skirtas e-dienyno VERITUS 2021-08-30 E. Petrikas, 
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pristatymui. mokytojai 

2. 
Metodinė šokių mokytojų išvyka į M. K. Čiurlionio 

menų mokyklą. 

Visus mokslo 

metus 

L. Nefienė, 

R. Pakienienė 

3. 
Metodinės mokytojų išvykos į parodas, susiderinus, į 

kitas dailės ugdymo mokyklas. 

Visus mokslo 

metus 
I. Kiselova 

4. 
Dalyvavimas M. K. Čiurlionio menų mokyklos 

metodinio centro rengiamuose seminaruose. 

Visus mokslo 

metus 

Dailės ir muzikos 

ugdymo programų 

mokytojai 

5. 
Dalyvavimas LMTA muzikos mokymo studijų 

centruose. 

Visus mokslo 

metus 

Muzikos ugdymo 

programų mokytojai 

6. 
Dalyvavimas įvairių asociacijų, fondų rengiamuose 

seminaruose. 

Pagal 

iškvietimus 

Dailės ir muzikos 

ugdymo programų 

mokytojai 

7. 

Dalykų mokytojų profesinių įgūdţių ir kompetencijų 

tobulinimas kvalifikaciniuose seminaruose, 

dalyvavimas kūrybinėse dirbtuvėse. 

Pagal rengėjų 

paskelbtą 

grafiką 

Dailės ir muzikos 

ugdymo programų 

mokytojai 

8. 
Metodinės veiklos  sklaida, gerosios patirties 

dalijimasis su mokyklos,  respublikos mokytojais. 

Pagal rengėjų 

paskelbtą 

grafiką 

Dailės ir muzikos 

ugdymo programų 

mokytojai 

9. 

Bendradarbiavimas su bendrojo ugdymo mokyklomis, 

Ukmergės kultūros centru, Ukmergės kraštotyros 

muziejumi, Vl. Šlaito viešąja biblioteka, kitais 

socialiniais partneriais bendrose edukacinėse 

programose, projektuose, parodose. 

Visus mokslo 

metus, 

Dailės ir muzikos 

ugdymo programų 

mokytojai, 

socialiniai partneriai 

            
______________________ 
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