NERINGOS MENO MOKYKLOS
VEIKLOS PLANAS 2016 – 2017 M. M.
I. MOKYKLOS PRISTATYMAS
Neringos meno mokykla - neformaliojo ugdymo įstaiga, teikianti muzikinio, dailės,
choreografinio, teatrinio meno, fotografijos ugdymo paslaugas ir formuojanti su meniniu ugdymu
susijusias kompetencijas.
Mokykloje veikia šie skyriai: muzikavimo, dailės, choreografijos ir teatro, kuriuose vykdoma:
ankstyvojo, pradinio, pagrindinio, trumpalaikio ir ilgalaikio kryptingo meninio, išplėstinio muzikinio ir
muzikos mėgėjų (gitaros, fortepijono specialybė) bei suaugusiųjų meninio ugdymo programos.
Muzikavimo skyriuje mokoma groti fortepijonu, gitara, liaudies instrumentais: kanklėmis,
birbyne ir akordeonu. Dailės skyriuje mokoma plastinės raiškos ir erdvinės plastikos, piešimo, tapybos,
kompozicijos. Choreografijos skyriuje mokoma lietuvių tautinio šokio, klasikinio ir šiuolaikinio,
pasaulio tautų, istorinio šokio pagrindų. Teatro skyriuje mokoma vaidybos ir sceninės kultūros, kalbos,
judesio, teatro raiškos, veikia teatro studija “Nendrelė”.
Mokyklos pamokos vyksta Nidoje ir Juodkrantėje.
Mokykloje veikia savivaldos institucijos: mokyklos taryba, mokytojų taryba, metodinė taryba,
metodinės grupės.
Mokykla jau ketvirtus metus vykdys edukacinį etnokultūrinių projektą „Ritin kalne smiltatę“,
taip pat pradedamas vykdyti foto projektas „Neringiškių šeimos“, kurio metu bus fotografuojamos
Neringoje gyvenančios šeimos.
Mokykla yra atvira Neringos miesto bendruomenei, nuolatos bendradarbiauja su kitomis ugdymo ir
kultūros institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis ir kt. Aktyviai dalyvauja miesto ir
respublikiniuose kultūrinėse, projektinėse ir kt. meninėse veiklose. Patyrusių pedagogų ugdomi
mokiniai pasiekia puikių rezultatų respublikiniuose konkursuose, festivaliuose. Mokyklos pedagogai ir
mokiniai dalyvauja organizuojant miesto šventes, įvairius kultūrinius renginius. Mokyklos jungiamoji
grandis su visuomene – koncertai, popietės, parodos, projektai ir kiti edukaciniai kultūriniai renginiai.
VIZIJA
Visiems prieinama, nuolatos besimokanti ir gerą ugdymo kokybę užtikrinanti neformaliojo vaikų
švietimo mokykla. Remdamasi tautos ir pasaulio kultūros vertybėmis, ugdo meniškai išprususį,
kultūringą ir aktyvų visuomenės narį. Tai meno vertybių puoselėjimo, sklaidos, kultūrinės edukacijos
centras, sudarantis palankias sąlygas ir lygias galimybes tenkinti meno pažinimo, lavinimosi ir
saviraiškos poreikius.
MISIJA
Teikti galimybę kiekvienam atsiskleisti meninėje kūryboje, diegiant meno pamatus, lavinant
meninį skonį, sceninę kultūrą, ugdant gėrio, grožio pojūtį tam, kad giliai ir teisingai būtų suvoktos
meno ir kultūros paveldo vertybės.
FILOSOFIJA IR VERTYBĖS
Vaiko ugdymas – vientisas procesas, paremtas vaiko prigimtimi ir orientuotas į vaiką, jo
saviraiškos poreikių tenkinimą, gabumų ir kūrybiškumo atsiskleidimą, suteikiant meninę brandą.
Mokykla padeda ugdytis individualiems vaiko gebėjimams, formuotis jo vertybinėms nuostatoms
gerbdama jo pasirinkimo teises.

Tikslai:
Mokinių kūrybiškumo, improvizacijos ir iniciatyvumo skatinimas.
Vertinimo ir įsivertinimo derinimas mokinių motyvacijai skatinti.

Konkursai, festivaliai ir kita koncertinė, meninė, projektinė veikla
Veiklos priemonės

Nr.

Lietuvos ir užsienio meno ir švietimo įstaigų atlikėjų ir jų ugdytinių parodos, koncertai, susitikimai,
bendradarbiavimas
Dalyvavimas įvairiuose miesto, regiono ir respublikos rengiamuose koncertuose, festivaliuose ir kituose
renginiuose
Švietimo ir mokslo ministerijos, kitų organizatorių rengiami rajono, respublikiniai, tarptautiniai dailės,
choreografijos, muzikos konkursai, projektai
Dalyvavimas metodiniuose renginiuose, įgytų metodinių žinių sklaida
Dalyvavimas miesto, tarptautiniuose bei respublikiniuose konkursuose
Parodų organizavimas
Mokslo metų pradžios šventė.
Ištrauka iš R. Skučaitės pjesės „Mergytė ieškos pasakos" (voro, mergytės, gyvatės, lašiukų scenos) LRT
Mokymų Austrijoje „Lietuvos ugdymo įstaigų edukacinių erdvių kokybės gerinimo prielaidos, remiantis Austrijos
visuomenės švietimo institucijų ir viešųjų edukacinių erdvių patirtimi“.

Mokytojų dienos šventė „Priimki, mokytojau, rudenio žiedus“

Terminas

Nuolat
Nuolat

Atsakingas

R. Norvilienė,

Nuolat
Nuolat

Mokytojai
Mokytojai
M. Urbonavičienė, A.
Danilevičius
Visi mokytojai
V. Mamontovienė

16-09-05
16-09-07
2016 m. rugsėjis

R. Norvilienė

15-10-03

R. Norvilienė

Dalyvavimas tautinių instrumentų asociacijos „Trimitatis“ konferencijoje

2016 m. spalis

I. Pumputytė, A. Macevičius

Edukacinė kultūrinių mainų išvyką į Lenkiją

2016 m. spalis

R. Norvilienė, N. Airošius

2016 m. spalis
2016 m. lapkričio mėn.
2016 m. lapkričio mėn.

N. Airošius
I. Pumputytė, A. Macevičius
Visi mokytojai

Dalyvavimas fotografijos konferencijoje SNAP

2016 m. lapkričio mėn.

N. Airošius

Poetinė kompozicija „Užpustyta tėvynė"

2016 m. lapkričio mėn.

V. Mamontovienė

Renginys, skirtas Neringos miesto gimtadieniui „Kitokia Neringa“

2016 m. lapkričio mėn.

Visi mokytojai

Fortepijono skyriaus mokytojų dalyvavimas kasmetinėje konferencijoje Klaipėdoje

2016 m. lapkričio mėn.

Fortepijono skyriaus mokytojai

2016 m. spalio - gruodžio mėn.

dailės mokytojai, N. Airošius
V. Mamontovienė, M.
Urbonavičienė

Dalyvavimas fotografų seminare
Respublikinė liaudies instrumentų mokytojų ir konferencija Vilniuje
Neringos meno mokyklos moksleivių dalyvavimas Neringos miesto gimtadieniui skirtuose renginiuose Nidoje

Edukacinis projektas „Neringiškių šeimos“
Literatūrinė popietė „Vaikų kambarys“ pagal V. Palčinskaitės kūryba

2016 gruodžio mėn.

Renginys „Gerumo žvaigždė“. Adventinio laikotarpio susitikimai su vaikų darželio auklėtiniais, senoliais,
ligoniais bei vienišais žmonėmis

2016 gruodžio mėn.

Teatro ir dailės skyriaus
mokytojai

Fortepijono, dainavimo ir gitaros skyriaus mokinių koncertas skirtas Neįgaliųjų dienai paminėti Priekulės
socialinių paslaugų centre

2016 m. gruodis

Muzikavimo mokytojai

2016 m. gruodis
2015- 2016 m.m.
Grd-15
2016 m. gruodžio mėn.
2016 m. gruodžio mėn.
2016 m. gruodžio mėn.
2016 m. gruodžio mėn.
2016 m. gruodžio mėn.
2016 m. gruodžio mėn.
2016 m. gruodžio mėn.

A. Danilevičius

Nendrinės prakartėlės kūrimas prie Neringos meno mokyklos

Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose
Kalėdinis dekoracijų, mokyklos apipavidalinimas, atvirukų kūrimas Neringos meno mokykloje
Integruotas dailės ir dramos skyrių renginys „Kalėdos. Gerumo žvaigždė“
Neringos meno mokyklos Kalėdinis renginys miestui „Laiko būgnas“, skirtas eglutės įžiebimo šventei
Kalėdinis koncertas- atsiskaitymas Nidoje
Kalėdinis koncertas- atsiskaitymas Juodkrantėje
Kultūriniai mainai tarp Juodkrantės ir Nidos bendruomenių.
Advento vakaras Juodkrantės L.Rėzos kultūros centre
Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė Juodkrantėje
Žiemos skulptūros „Sustingę laike“

2017 m. sausis

Edukacinė diena muzikiniame teatre
J. Švedo tautinių instrumentų konkurso I turas mokykloje

2017 m. sausis
2017 m. sausis

Festivalis - konkursas „Ritin kalne smiltatę“
Vasario 16-osios koncertai Nidoje ir Juodkrantėje

2016 m. rugsėjis - 2017 m. sausis
2017 m. vasaris

Atsiskaitymo forma

R. Norvilienė, N. Airošius,
mokytojai
R. Norvilienė, N. Airošius,
mokytojai

Nuolat

Nuolat

Laukiamas rezultatas

Visi mokytojai
M. Urbonavičienė
M. Urbonavičienė
Visi mokytojai
Muzikavimo mokytojai
Juodkrantės skyriaus mokytojai
Muzikavimo mokytojai
R. Rušinskienė
Juodkrantės skyriaus mokytojai
A. Danilevičius, M.
Urbonavičienė
Visi mokytojai
I. Pumputytė
A. Danilevičius, I. Pumputytė,
M. Urbonavičienė, N. Airošius
Visi mokytojai

Aktyvesnis meninės, kultūrinės, projektinės veiklos propagavimas.
Sceninės kultūros lygio kėlimas. Aktyvesnis bendradarbiavimas su
kitomis meno, kultūros ir švietimo įstaigomis. Kolektyvinių
Padėkos raštai, diplomai
įgūdžių formavimas. Aktyvus dalyvavimas ir mokyklos ir Neringos
vardo garsinimas Lietuvoje ir užsienyje. Tarptautinių ryšių
plėtojimas ir metodinės patirties dalijimasis.

Vaikų vokalinio amsamblio „Jūrasmiltė“ dalyvavimas festivalyje – konkurse „Giesmių giesmelė“ Kauno
mieste

2017 m. vasaris

R. Rušinskienė

J. Švedo tautinių instrumentų konkurso II turas Klaipėdoje

2017 m. vasaris

I. Pumputytė

Respublikinis skaitovų konkursas Jonavoje

2017 m. vasaris

V. Mamontovienė

Paroda „Žiema, žieme, bėk iš kiemo“ ir užgavėnių instaliacija

2017 m. vasaris

Renginiai Nidoje ir Juodkrantėje skirti Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti

2017 m. kovas

M. Urbonavičienė, A.
Danilevičius
Visi mokytojai

J. Švedo tautinių instrumentų konkurso III turas Vilniuje

2017 m. kovas

I. Pumputytė

„Pažaiskime teatrą" - popietė skirta teatro dienai

2017 m. kovas

V. Mamontovienė

2017 m. balandis

I. Pumputytė, V. Zelenis

2017 m. balandis
2017 m. balandžio mėn.
2017 m. gegužės mėn.
2017 m. gegužės mėn.

I. Pumputytė
R. Rušinskienė
Muzikavimo mokytojai
D. Žvirblienė

Neringos meno mokyklos moksleivių koncertas Tarptautinės Motinos dienos proga Nidoje, Juodkrantėje

2017 m. gegužės mėn.

Visi mokytojai

Menas iš smėlio „Smėlio išdaigos“. Skulptūrų iš smėlio kūrimas

2017 m. gegužės mėn.

Dailės Skyrius

Akademinis fortepijono, liaudies instrumentų, gitaros skyrių moksleivių (išskyrus baigiamųjų ir keliamųjų
klasių) koncertas

2017 m. gegužės mėn.

Fortepijono, gitaros, liaudies
instrumentų skyriai

Tarptautinis projektas - konkursas „Šokanti Neringa-2017“, Neringoje

2017 m. birželio mėn.

Choreografijos skyrius

Liaudies skyriaus mokinių koncertas Nidos lopšelyje- darželyje „Ąžuoliukas“ „Draugai-draugams“
Klaipėdos ir Žemaitijos krašto tautinių instrumentų orkestrų ir ansamblių festivalis „Trimitatis“
Ansamblių popietė Juodkrantėje
Tradicinė ansamblinio muzikavimo popietė „Skambinu su draugu“, Neringos meno mokykloje
Ankstyvojo meninio ugdymo atvira pamoka

Nr.

Veiklos priemonės
Informacijos apie mokyklos teikiamas paslaugas skelbimas, pristatymas
Papildomas mokinių priėmimas
Naujų mokinių priėmimas, konsultacijos
Veiklos priemonės

Nr.

Mokomojo kontingento komplektavimas
Terminas
2016 - 2017
2016 09
2017 05
Ugdymo procesas
Terminas

Mokyklos e. dienyno administravimas
Kabinetų priežiūra
Internetinės svetainės atnaujinimas ir tobulinimas
Straipsnių apie mokyklos veiklą rengimas
Mokytojų darbo krūvių paskirstymas, tvarkaraščiai
Mokyklos veiklos plano sudarymas ir tvirtinimas
Mokinių sąrašų sudarymas
Dalykų ugdymo programų ruošimas, individualių ir grupinių disciplinų planų sudarymas ir aprobavimas
Darbuotojų poreikių sudarymas
Mokyklos mokinių registravimas mokinių registre
Mokyklos neformalaus ugdymo programų atnaujinimas ir registravimas KTTPR
Nr.

Veiklos priemonė
Dalyvavimas metodiniuose renginiuose. Gerosios patirties sklaida
Dalyvavimas seminaruose, konferencijose

Projektų rengimas ir vykdymas
Mokyklos metraščio medžiagos kaupimo ir sisteminimo darbai
Kompiuterinio raštingumo konsultacijos
Koncertinės veiklos organizavimas
LMTA dėstytojos A. Vilutytės seminaras improvizacijos tema

Nr.

Nr.

Veiklos priemonės
Renginio antikorupcijos- prevencijos tema organizavimas
Veiklos priemonės
Bendradarbiavimas su Neringos švietimo ir kitomis įstaigomis

2016 - 2017

Atsakingas

Laukiamas rezultatas

R. Norvileinė, N. Airošius, J.
Gakaitė

Kryptingas mokinių neformalus ugdymas

Atsakingas
N. Airošius
Mokytojai
N. Airošius
N. Airošius
R. Norvilienė
N. Airošius
R. Norvilienė, N. Airošius
R. Norvilienė, N. Airošius
N. Airošius
N. Airošius
N. Airošius

Kvalifikacijos kėlimas
Terminas
Nuolat

Laukiamas rezultatas

Užtikrinamas efektyvus ugdymo proceso ir informacijos
koordinavimas

Atsakingas

Laukiamas rezultatas

R. Norvilienė, N. Airošius

Tobulinamos mokytojų pedagoginės kompetencijos

Atsiskaitymo forma
Užpildyti registrai ir e.
dienynas

Atsiskaitymo forma

Ataskaitos

Atsiskaitymo forma

Nuolat

Nuolat
Nuolat
Pagal poreikį
Nuolat

Aptarimai susirinkimų metu

2016 m. gruodžio mėn.

Prevencinė veikla
Terminas
2016 – 11
Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis
Terminas
Nuolat

Atsakingas

Laukiamas rezultatas
Užtikrinama efektyvi korupcijos prevencija

Atsiskaitymo forma

Atsakingas

Laukiamas rezultatas

Atsiskaitymo forma

R. Norvileinė, N. Airošius

Pagal partnerių poreikius organizuojami bendri renginiai,
meistriškumo pamokos, seminarai

V. Rukas

Protokolas

Fotografijos galerijoje

Bendradarbiavimas su Kaliningrado srities Zelenogradsko vaikų meno mokykla

2016-2017

Bendradarbiavimas su Pavilostos dailės mokykla ir Saulkrastės meno mokykla

2016-2017

Bendradarbiavimas su Rietavo dailės mokykla
Bendradarbiavimas su Jonavos J. Miščiukaitės meno mokykla
Bendradarbiavimas su Klaipėdos universitetu
Bendradarbiavimas su Klaipėdos S.Šimkaus konservatorija
Bendradarbiavimas su Lietuvos liaudies kultūros centru
Bendradarbiavimas su M. K. Čiurlionio meno mokykla
Nr.

Veiklos priemonės
Dėl svarbių einamųjų klausimų
Dėl 2016-2017 mokslo metų tikslų
Dėl ugdymo ir veiklos plano
Dėl muzikavimo FŠPU programos
Dėl teminių planų
Dėl darbo krūvių ir tvarkaraščių
Dėl metodinės tarybos sudėties
Dėl mokyklinio autobusiuko poreikio 2016 m. I pusmetį
Dėl sveikatos pažymų
Dėl elektroninio dienyno taisyklių
Dėl mokymosi suaugusiųjų ugdymo programose, grupių sudarymas
I pusmečio veiklos aptarimas ir kt. einamieji klausimai
Baigiamųjų klasių mokinių pasirengimas baigiamiesiems egzaminams.
Egzaminų grafiko ir komisijų tvirtinimas.
II pusmečio veiklos aptarimas, konkursinės veiklos rezultatai ir kt. einamieji klausimai
Egzaminų rezultatų vertinimas
Dėl mokinių perkėlimo į aukštesnę klasę
Dėl pažymėjimo išdavimo
Dėl įsivertimo anketų.
Dėl mokymo priemonių 2017-2018 m. m.
Skyrių veiklos ir įsivertinimo anketų apibendrinimas
2016-2017 m. veiklos plano tikslų kėlimas

Nr.

Veiklos priemonės
2015-2016 m. m. mokslo metų rezultų aptarimas.
Naujų tikslų ir prioritetų pristatymas 2016-2017 m. m.
Mokyklos finansinės situacijos aptarimas.
Dėl atlygio už teikiamas paslaugas tvarkos.
Dėl atleistų nuo mokesčio už mokslą mokinių sąrašo sudarymo.
2015 m. mokyklos veiklos ataskaita
Mokyklos veiklos programos II pusmečiui pristatymas.
I pusmečio mokinių pasiekimai.
Dėl atleistų nuo mokesčio už mokslą mokinių sąrašo sudarymo.

2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2017
2016-2017
Mokytojų susirinkimai
Terminas
Nuolat

R. Norvileinė, N. Airošius

Pagal partnerių poreikius organizuojami bendri renginiai,
meistriškumo pamokos, seminarai

Atsakingas

Laukiamas rezultatas

Atsiskaitymo forma
Protokolas

2016-08-30

2016-09-19
2017-01-04

Fotografijos galerijoje

Protokolas

R. Norvileinė, N. Airošius

Koordinuojama mokyklos veikla, priimami sprendimai

Protokolas
Protokolas

2017-04-29

Protokolas

2017-06-01

Protokolas

2017-06-20

Protokolas

Mokyklos tarybos susirinkimai
Terminas

Atsakingas

Laukiamas rezultatas

2016 m. birželis, rugsėjis

Atsiskaitymo forma

Protokolas

R. Norvilienė

Užtikrinamas demokratiškas mokyklos valdymas, aktyvus
savivaldos institucijų dalyvavimas

2016-01-01

Protokolas

Metodinės tarybos veikla
Nr.

Veiklos priemonės
Konkursinės - parodinės veiklos planas I pusmečiui.
Mokinių bylų ir dienynų pildymo situacijos analizė.
Dėl invidualios mokinio pažangos stebėsenos.
Mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymo galimybės įgyvendinant meno mokyklos ugdymo ir veiklos planą.
Spalio - lapkričio mėn. stebėtų pamokų apibendrinimas.
Dėl atnaujintų formalųjį švietimo papildančių programų įgyvendinimo.
Konkursinės - parodinės veiklos planas II pusmečiui.
Mokinių bylų ir dienynų pildymo situacijos analizė.
Bendruomenės poreikių apklausos organizavimas.
Vasario - kovo mėn. stebėtų pamokų apibendrinimas.
Dėl baigiamųjų klasių mokinių pasirengimo egzaminams.

Terminas

Atsakingas

Laukiamas rezultatas

16-09-10

Protokolas

17-01-03
R. Norvilienė, N. Airošius
17-04-28

Atsiskaitymo forma

Užtikrinti ugdymo proceso veiksmingumo, koordinuoti metodinę veiklą
ir skatinti nuolatinį
mokytojų profesinį tobulėjimą.

Protokolas

Protokolas

R. Norvilienė, N. Airošius

Bendruomenės poreikių apklausos rezultatų aptarimas.
I ir II pusmečio konkursinės veiklos rezultatai.
Mokinių mokymosi pažangos ir lankomumo rezultatų aptarimas
Mokyklos veiklos įsivertinimas.

Užtikrinti ugdymo proceso veiksmingumo, koordinuoti metodinę veiklą
ir skatinti nuolatinį
mokytojų profesinį tobulėjimą.

17-06-15

Protokolas

Mokyklos aplinkos puošimas
Rugsėjo 1-osios, Kalėdų, Velykų šventės

Nr.

2016 - 2017

Veiklos priemonės
Koncertinės, konkursinės, projektinės, parodų veiklos kontrolė
Finansų kontrolė.
Ugdymo programų vykdymo kontrolė.
Metinė inventorizacija.
Veiklos priemonė

Nr.

Skaitytojų aptarnavimas. Sudaryti sąlygas mokiniams ir mokytojams naudotis informacijos šaltiniais.

Vidaus darbo kontrolė
Terminas
Nuolat
Nuolat
Nuolat
Grd-16
Bibliotekos veikla
Terminas

M. Urbonavičienė, A.
Danilevičius

Fotografijos mokyklos
galerijoje

Atsakingas

Laukiamas rezultatas

Atsiskaitymo forma

R. Norvilienė, N. Airošius

Užtikrinama efektyvi kontrolės sistema ir savalaikis informacijos
pateikimas sprendimų priėmimui

Finansinės ataskaitos,
metinės veiklos ataskaitos

Atsakingas

Laukiamas rezultatas

Atsiskaitymo forma

Nuolat
J. Gakaitė

Metodinės literatūros, informacijos priemonių tvarkymas. Savalaikis užsakymas, mokytojų informavimas
Viešųjų pirkimų vykdymas

Puošiamos mokyklos edukacinės erdvės

Nuolat
Nuolat

Laiku užsakomos mokymo priemonės. Sąlygų geresniam mokinių Užsakytų leidinių sąrašas,
aptarnautų skaitytojų kiekis
ir mokytojų naudojimosi informaciniais šaltiniais sudarymas.

Ugdymo proceso priežiūra

Veiklos priemonė

Nr.

Terminas

Atsakingas

Individualių pamokų stebėsena

2016 10-11 mėn. ir 2017 3-4 mėn.
pagal patvirtintą grafiką

Laukiamas rezultatas
Pamokos organizavimo gerosios patirties, vertinimo ir įsivertinimo
proceso stebėjimas.

Grupinių pamokų stebėsena

2016 10-11 mėn. ir 2017 3-4 mėn.
pagal patvirtintą grafiką

Pamokos organizavimo gerosios patirties, vertinimo ir įsivertinimo
proceso stebėjimas.

2016.10.31, 2016.12.20, 2016.04.20,
2016.06.15
2016.12.20, 2016.06.15

Teisingai ir laiku vedama mokymosi valandų, lankomumo apskaita.

Dienynų pildymo kokybė
Mokinių individualios pažangos vertinimo apibendrinimas
Pažymių knygelių turinys

2016.12.20, 2016.04.30

Mokinių asmens bylų turinys
Egzaminų protokolų ir baigimo pažymėjimo išdavimas
Techninės perklausos, pusmečio darbų peržiūros
Konkursai

2016.12.20, 2016.06.15
16-05-29
Pagal atskirą grafiką
Pagal atskirą grafiką
Pagal atskirą grafiką

Festivaliai, koncertai, parodos

Veiklos priemonė
Platusis įsivertinimas

Terminas
2017-11-31

Apibendrintas individualios mokinio pažangos vertinimas
Atsispindi mokytojo ir mokinio tėvų dialogas, vertinimo ir įsivertinimo
klausimai, mokytojo komentarai.
Laiku sutvarkytos mokinių bylos.
Teisingai užpildyti protokolai bei baigimo pažymėjimai.
Įvertinami mokinių akademiniai pasiekimai.
Įdėtų pastangų, lėšų rezultatas.

Pamoka aptarta su mokytoju,
stebėjimo forma. Bendros
tendencijos aptartos
metodinės tarybos posėdyje

Informacija per mokytojų
susirinkimą

Tobulinamos socialinės, emocinės, sceninės raiškos kompetencijos.

Pagal atskirą grafiką
Veiklos kokybės įsivertinimas

Egzaminai

Nr.

R. Norvilienė, N. Airošius

Atsiskaitymo forma

Patikrinama parinktos programos atitiktis mokinio gebėjimams.

Atsakingas
R. Norvilienė, N. Airošius

Skyrių veiklos ataskaitos

17-06-15

Metodinės grupės nariai

Mokytojų veiklos įsivertinimas
Individualūs metiniai pokalbiai su darbuotojais

17-06-15
17-06-25

Mokytojai
R. Norvilienė, N. Airošius

Laukiamas rezultatas
Adekvatus mokinių savo galimybių ir įdėto darbo suvokimas
Įsivertinamą viso skyriaus veiklą, numatomos galimybės, grėsmės,
stiprybės, silnybės
Įsivertinamas indėlis į mokyklos veiklos stiprinimą
Geriau apmąstoma indėlis į bendrą mokyklos veiklą

Atsiskaitymo forma
Informacija per mokytojų
susirinkimą

