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KLAIPĖDOS ADOMO BRAKO DAILĖS MOKYKLOS 

 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

 1. Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos veiklos planas 2017 metams (toliau – Planas), 

atsižvelgus į strateginius įstaigos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato metinius 

įstaigos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. 

2. Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykloje 

teikiamos kokybiškos švietimo paslaugos, atitinkančios nuolat kintančias visuomenės reikmes, 

tenkinami Klaipėdos miesto mokinių ugdymosi poreikiai pagal neformaliojo švietimo ugdymo 

programas, sudaromos lygios ugdymosi galimybės ir sąlygos, racionaliai, taupiai ir tikslingai 

naudojami įstaigai skirti ištekliai. 

            3. Planas parengtas atsižvelgiant į Valstybinę švietimo 2013-2022 metų strategiją;  Klaipėdos 

Adomo Brako dailės mokyklos 2015-2018 metų strateginį veiklos planą, pritartą Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2015-11-26 

įsakymu Nr. ŠV1-348. Mokykloje veiklos organizavimas vykdomas vadovaujantis Klaipėdos miesto 

savivaldybės Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

mokyklų veiklos organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 

m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T2-185 (2015 m. lapkričio 26 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 

sprendimo Nr. T2-324 redakcija, 2016 m. lapkričio 24 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 

sprendimo T2-281 redakcija) ir kitais dokumentais. Formuluojant prioritetus, tikslus ir uždavinius 

atsižvelgiama į valstybinę švietimo plėtrą ir savivaldybės švietimo prioritetus, mokyklos veiklos 

įsivertinimo duomenis, bendruomenės poreikius bei siūlymus.  

4. Programą įgyvendins Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos administracija, pedagoginiai 

ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų 

tėvai. 

5. Programoje naudojami sutrumpinimai: Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla –Mokykla.  

 

II. 2016 METŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 
 

6. Įgyvendinant Mokyklos veiklą, numatytas Plano strateginis tikslas – sudaryti sąlygas 

aukštesnei neformaliojo vaikų švietimo kokybei. Užtikrinant ugdymo įgyvendinimo rezultatus, 

pasiekti metinės veiklos tikslai: 1. užtikrinta ugdymo programų įvairovė; 2. vykdytos priemonės, 

turinčios netiesioginės įtakos kokybiškam ugdymo procesui; 3. gerinta įstaigos materialinė bazė bei 

užtikrinta saugi ugdymo aplinka. Įgyvendinti uždaviniai: 1. organizuotas įstaigos funkcionavimas; 2. 

neformaliojo švietimo mokytojų metodinė veikla nukreipta į kompetencijų tobulinimą; 3. tenkinti 

ugdytinių saviraiškos poreikiai, dalyvauta parodose, konkursuose, projektinėje veikloje; 4. užtikrintas 

bibliotekos vartotojų aptarnavimas, tobulinant švietimo ir informacinę veiklą; 5. bendradarbiauta su 

tėvais (globėjais, rūpintojais) ir socialiniais partneriais, teikta įvairiapusė pagalba ugdytiniams; 6. 
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atlikti tyrimai, padedantys nustatyti veiklos kokybę ir jų tobulinimo galimybes; 7. vykdyta 

pedagoginės veiklos priežiūra; 8. modernizuota įstaigos materialinė bazė.  

7. Mokyklos darbuotojų skaičius – 27: administracijos darbuotojai – 4; specialistai 

(pedagoginiai ir nepedagoginiai) darbuotojai – 17; kiti darbuotojai (darbininkai, valytojai, budėtojai ir 

kt.) – 6. Visiems įstaigos darbuotojams nustatyti ne mažesni kaip vidutiniai tarnybinio atlyginimo 

koeficientai. 

8. Mokiniams siūlomos programos: ankstyvasis, pradinis, pagrindinis, dailės ugdymas ir 

profesinės linkmės dailės ugdymo modulis. Pagal poreikį formuojama neformaliojo suaugusių 

švietimo grupė. Ugdymo dalykai: piešimas, grafika, grafinė raiška, tapyba, spalvinė raiška, 

kompozicija, skulptūra, erdvinė raiška, dailėtyra, dailės pažinimas, individualus darbas su diplomantais 

patvirtinti Mokyklos 2016-2017 m. m. Ugdymo plane. 

9. Užtikrintas neformaliojo vaikų švietimo komplektavimas 2016 metų metų spalio 1 d. 

Sukomplektuota 12 grupių (29 pogrupiai) ir 1 neformaliojo suaugusių švietimo grupė. Mokyklą lankė 

329 mokiniai iš 35 miesto švietimo įstaigų. Mokinių nubyrėjimas per metus – 5 procentai, išlieka 

stabilus.  

10. Mokykloje dirbo 18 mokytojų: 4 mokytojai ekspertai, 8 mokytojai metodininkai, 2 

vyresnieji mokytojai, 3 mokytojai ir 1 mokytojas, siekiantis mokytojo kvalifikacinės kategorijos.  

            11. Vadovas Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka ir terminais yra pateikęs 

vadovo veiklos ataskaitą už praėjusius biudžetinius metus ir jai pritarta Mokyklos tarybos 2016 m. 

vasario 2 d. posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. V1-2). 

 

III. PAGRINDINIAI MOKYKLOS VEIKLOS REZULTATAI 

 

12. Įgyvendinant uždavinius, pasiekti Mokyklos veiklos rezultatai: 

 12.1. Organizuotas įstaigos funkcionavimas. Vykdyta ugdomojo proceso kontrolė, parengti, 

patvirtinti ir koreguoti įstaigos ugdomąją veiklą reglamentuojantys dokumentai. Užtikrinta ugdymo 

programų įvairovė, pasiekti ugdomosios veiklos užtikrinimo kiekybiniai ir kokybiniai rezultatai. 

Parengtos individualios ir individualaus darbo su diplomantais mokymo programos; teminiai, 

metodinių grupių planai ir ataskaitos; mokytojų ir grupių vadovų veiklos planai ir metinės ataskaitos. 

Organizuotas pagalbos ugdytiniams teikimas: konsultacijos, individualus darbas, papildomos 

konsultacijos pagrindinio dailės ugdymo programos 4 klasės mokiniams. Baigiamųjų egzaminų 

(diplominių) darbų įvertinimo vidurkis 9.4 balai. Mokinių skaičius (6), baigusių mokslo metus labai 

gerais įvertinimais, išlieka stabilus. Planingai vyko mokinių kompetencijų ir įgūdžių patikrinimas. 

Atleisti nuo atlyginimo už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą iki 10 procentų gabių ir 9 procentai 

mokinių iš socialiai remtinų šeimų. Organizuoti mokyklos savivaldos institucijų posėdžiai. Mokyklos 

tarybos posėdžiuose (6) suderinti ugdymo planai ir kiti Mokyklos strateginiai dokumentai; mokytojų 

tarybos posėdžiuose (6) analizuoti mokinių lankomumo, vertinimo, mokytojų kvalifikacijos kėlimo ir 

veiklos įsivertinimo klausimai.  

               12.2. Neformaliojo vaikų švietimo 18 mokytojų metodinė ir kvalifikacijos veikla buvo 

nukreipta į kompetencijų tobulinimą. Mokytojų ir vadovų dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose per metus – 5 dienos. Mokytojų kvalifikacijos ir praktinės veiklos rezultatai apibendrinti 

2015-2016 m. m. mokytojo kvalifikacijos ir praktinės veiklos įsivertinimo anketoje. Dviems 

mokytojams suteikta aukštesnė kvalifikacinė kategorija, t.y. 11 procentų mokytojų įgijo aukštesnę 

kvalifikacinę kategoriją. Mokykloje organizuotos 2 respublikinės konferencijos: „Vadovavimas 

šiuolaikinei mokyklai: ką išsaugoti ir ką keisti?“ ir „Jaunųjų kūrėjų ugdymo galimybės“. Inicijuotas 

seminaras miesto neformaliojo švietimo įstaigoms „Pozityvaus mąstymo strategija – šiuolaikinio 

mokytojo sėkmingos veiklos pamatas“.  

 12.3. Mokykla tenkino ugdytinių saviraiškos poreikius. Organizuoti 86 renginiai: 47 parodos, 

3 projektai, 2 akcijos, 30 edukacinių išvykų, Lietuvos 22-osios mokinių dailės olimpiados I ir II etapai, 

1 respublikinė konferencija  ir 1 respublikinis mokinių piešinių konkursas. Dalyvauta per 40 renginių 

ir socialinių partnerių projektuose mieste, regione, respublikoje ir užsienyje. Organizuotų ir dalyvautų 

renginių rodikliai išliko stabilūs. Renginiai, Adomo Brako 130–osioms gimimo metinėms ir Bibliotekų 
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metams, skatino mokinių kūrybiškumą ir pilietiškumą, profesinio pasirinkimo galimybes. Praktinių 

įgūdžių formavimo ir vasaros socializacijos programoje dalyvavo 177 mokiniai. Išsiųsti 162 mokinių 

kūrybiniai darbai į šalies ir užsienio konkursus, iš jų – 37 respublikinių ir tarptautinių konkursų 

nugalėtojai.  

12.4. Įstaigos bendruomenė tęsė bendradarbiavimą su tėvais ir socialiniais partneriais. Tėvams 

organizuoti susirinkimai: visuotiniai – 3; grupėse – 75; atvirų durų dienos visuomenei – 3; netradicinio 

ugdymo dienos – 4. Tėvai dalyvavo tradiciniuose Mokyklos renginiuose: mokinių baigiamojo 

egzamino diplominių darbų gynime; Rugsėjo 1-osios šventėje; kūrybinių darbų, projektų ir parodų 

atidarymo renginiuose. Atnaujinti ryšiai su socialiniais partneriais, pasirašytos 4 naujos 

bendradarbiavimo sutartys. 

12.5. Planuojant įstaigos veiką tiriami bendruomenės poreikiai, kurie išsiaiškinami atliekant 

apklausas, analizuojant (tiriant) rezultatus. Mokyklos direktoriaus įsakymu sudarytos darbo grupės 

rengė strateginio plano, veiklos ir ugdymo plano dokumentus. Mokyklos savivaldos ir metodinių 

grupių veiklos planavimas organizuojamas darbo grupėse. Mokykloje atliktas 2016 metų veiklos 

įsivertinimas: veiklos ir dokumentų analizė, teikiant duomenis stebėsenai. Veikla ir rezultatai aptarti 

Mokytojų tarybos posėdžiuose: 2016-01-27 protokolas Nr. V6-1; 2016-12-28 protokolas Nr. V6-6. 

Organizuoti ir vykdyti 2 mokyklos ir 2 įvairių institucijų tyrimai. Planuojamos ugdymo proceso 

užtikrinimo programos lėšos: ūkio; specialiosios programos, finansuojamos iš biudžetinių įstaigų 

pajamų įmokų; specialiosios lėšos; mokinio krepšelio lėšos.  

12.6. Buvo vykdoma pedagoginės veiklos priežiūra. Parengtos ir suderintos individualaus 

mokymo programos; teminiai, metodinių grupių planai ir ataskaitos; mokytojų ir grupių vadovų 

veiklos planai ir metinės ataskaitos. Stebėta mokytojų veikla, aptariant rezultatus mokytojų tarybos 

posėdžiuose; analizuojami mokinių lankomumo, mokymo vertinimo, atlyginimo už teikiamą 

neformalųjį vaikų švietimą klausimai, daromos išvados. Pedagoginiai darbuotojai atliko veiklos 

įsivertinimą. 

12.7. Modernizuojant įstaigos materialinę bazę, tikslingai panaudotos finansinės lėšos, 

pažeidimų nenustatyta. Įstaigos iniciatyva gautomis lėšomis ir darbais pagerinta edukacinė aplinka ir 

materialinė bazė, pritaikytos naujos erdvės ugdymo programų įgyvendinimui, naudojant įstaigos 

iniciatyva gautas lėšas. Mokyklai išduotas 2016-04-08 leidimas-higienos pasas Nr. LHP.3-4. 

Atnaujintos informacinės technologijos: įsigytas 1 televizorius, 1 projektorius ir 11 kompiuterių.  

12.8. Informacija apie Mokyklos veiklą, pasiekimus, mokinių priėmimą, parodas, renginius 

buvo skelbiami: dienraščiuose „Vakarų ekspresas“, „Klaipėda“, „Balticum“ televizijos  ir „Radio 

gama“ laidose. Nuolat atnaujinamas informacinis tinklapis www.brakas.lt ir mokyklos socialinis 

tinklapis. Išleistas „Jaunųjų kūrėjų almanachas“. Ekspoziciniuose stenduose ir reklaminiame 

televizoriuje teikiama informacija apie Mokyklos pasiekimus. Organizuojamų parodų miesto 

viešosiose erdvėse reklamai išleistos parodų afišos, kvietimai, padėkos raštai, diplomai, knygų 

skirtukai.  Mokyklos įvaizdžio ir kultūros dalis – mokinių darbai mokyklos erdvėse. Mokyklos 

bendruomenė skyrė dėmesį kultūros sklaidai - informacijai: kalendorius, pieštukai, parkeriai. 

Mokyklos veikla, patirtis, laimėjimai ir pasiekimai apibendrinami metraštyje.  

 

IV. MOKYKLOS MATERIALINIS APRŪPINIMAS 

 

 13. Mokykla valdo perduotą patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybės turtą. Pastato 

plotas – 2382,76 m2. Mokyklos iniciatyva gautomis lėšomis ar darbais pagerinta edukacinė aplinka ir 

materialinė bazė, pritaikytos naujos erdvės ugdymo programoms įgyvendinti: senojoje pastato dalyje 

įkurta profesionalių dailininkų galerija; bendruomenės iniciatyva ir lėšomis atnaujintas Rumpiškės 

dvaro žiemos sodas; restauruotos ekspozicinės skulptūros; iš įmokų už išlaikymą įstaigoje lėšų SB 

(SP) buvo gerinama, turtinama mokyklos materialinė bazė. Įsigyta mokyklinių baldų už 16,5 tūkst. 

Eur. Pastatyta tvora, sauganti paveldosaugos objektą, už 1,5 tūkst. Eurų. 

14. Kontroliuojamoji veikla buvo vykdoma, vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus ir Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus įsakymais. 

http://www.brakas.lt/
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Mokyklos veiklos rezultatai įvertinti Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus stebėsenoje, 

aptarti mokytojų tarybos 2016-12-28 posėdyje, protokolas Nr.V6-6.  

Mokykloje atlikti patikrinimai: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Centralizuoto 

vidaus audito skyriaus veiklos ir valdymo vertinimas ir Klaipėdos apskrities Centrinio archyvo 2015-

2016 metų Mokyklos dokumentų patikrinimas. Išorės patikrinimai reikšmingų ir nepašalintų 

pažeidimų nenustatė. Numatomas dokumentų valdymo tobulinimas, vykdant mokyklos veiklos 

įsivertinimą. 

 

V. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

 

Stiprybės Silpnybės 

1. Aukšti mokinių pažangumo rezultatai. 

2. Sėkmingas dalyvavimas miesto,  

respublikiniuose, regioniniuose, 

tarptautiniuose konkursuose, projektuose, 

renginiuose.  

3. Ugdymo aplinka atitinka mokyklai keliamus 

higienos normų reikalavimus 

1. Nepakankamas tėvų domėjimasis vaikų 

ugdymo rezultatais, lankomumu. 

2. Nepakankamas mokytojų pagalbos teikimas 

mokiniui per mokymosi palaikymą. 

3. Nepakankamas Mokykos veiklos 

įsivertinimo efektyvus pritaikymas 

 

Galimybės Grėsmės 

1. Paklausių neformaliojo pasirenkamojo 

ugdymo programų sukūrimas. 

2. Mokytojų kvalifikacijos kėlimo 

efektyvinimas.  

3. Lėšų poritraukimas per edukacinių ir 

kūrybinių projektų įgyvendinimą 

1. Mokinių nubyrėjimas dėl sveikatos 

sutrikimų ir užimtumo bendrojo ugdymo 

mokyklose 

 

 

VI. VIZIJA IR MISIJA 

 

15. Vizija. Užtikrinti kokybišką ugdymo procesą modernioje švietimo įstaigoje.  

16. Misija. Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, 

atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti Klaipėdos miesto mokinių ugdymosi 

poreikius pagal Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos neformaliojo vaikų švietimo ugdymo 

programas, sudaryti lygias ugdymosi galimybes ir sąlygas, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti 

įstaigai skirtus išteklius. 

 

VII. STRATEGINIS TIKSLAS, METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, PRIORITETAI 

 

17. 2017 m. suformuluotas strateginis tikslas – sudaryti sąlygas siekti bendrojo lavinimo ir 

neformaliojo švietimo kokybės. 

18. Prioritetai:  

           18.1. Bendrojo raštingumo ugdymas. 

           18.2. Pagalbos vaikui efektyvinimas. 

           18.3. Neformaliojo vaikų švietimo veiklos tobulinimas.  

           18.4. Metinės veiklos tikslai: 1. užtikrinti ugdymo programų įvairovę; 2. vykdyti priemones, 

turinčias netiesioginės įtakos kokybiškam ugdymo procesui; 3. gerinti įstaigos materialinę bazę bei 

užtikrinti saugią ugdymo aplinką.  

19. Metinės veiklos uždaviniai: 1. organizuoti įstaigos funkcionavimą; 2. neformaliojo švietimo 

mokytojų metodinę veiklą nukreipti į kompetencijų tobulinimą; 3. tenkinti ugdytinių saviraiškos 

poreikius, dalyvauti parodose, konkursuose, projektinėje veikloje; 4. užtikrinti bibliotekos vartotojų 

aptarnavimą, tobulinant švietimo ir informacinę veiklą; 5. bendradarbiauti su tėvais (globėjais, 

rūpintojais) ir socialiniais partneriais, teikti įvairiapusę pagalbą ugdytiniams; 6. atlikti tyrimus, 
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padedančius nustatyti veiklos kokybę ir jų tobulinimo galimybes; 7. vykdyti pedagoginės veiklos 

priežiūrą; 8. modernizuoti įstaigos materialinę bazę.  

 

VIII. METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

20. Įgyvendinant metinius tikslus numatomi uždaviniai ir priemonės: 

20.1. Organizuoti įstaigos funkcionavimą. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo  Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo forma 

1. Parengti (patvirtinti, pakoreguoti) įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus: 

1.1. Aptarti įstaigos 2015-

2018 metų strateginį veiklos 

plano įgyvendinimą  

Violeta 

Beresnevičienė, 

Sausis Aptartas Mokytojų tarybos 

posėdyje 

1.2. Patvirtinti įstaigos metinį 

veiklos planą 

Violeta 

Beresnevičienė 

Sausis Patvirtintas metinis 

veiklos planas 

1.3. Parengti įstaigos metinę 

veiklos ataskaitą 

Violeta 

Beresnevičienė 

Sausis Atsakaitos pristatymas 

bendruomenei 

1.4. Parengti vadovo metinę 

veiklos ataskaitą 

Violeta 

Beresnevičienė 

Vasaris Parengta vadovo metinė 

veiklos ataskaita 

1.5. Pakoreguoti įstaigos 

finansinės politikos 

dokumentus 

Virginija 

Mikalauskienė 

Nuolat Pakoreguoti įstaigos 

finansinės politikos 

dokumentai 

1.6. Pakoreguoti  darbuotojų 

pareigybių aprašus 

Violeta 

Beresnevičienė 

Rugpjūtis 

 

Pakoreguoti darbuotojų 

pareigybių aprašai 

1.7. Pakoreguoti  Darbo 

tvarkos taisykles, paskeitus 

LR Darbo kodeksui 

Violeta 

Beresnevičienė 

Rugsėjis Pakoreguotos taisyklės  

2. Organizuoti ugdomąją veiklą: 

2.1. Parengti patalpas 2017-

2018 mokslo metams 

Nijolė Menkuvienė Rugpjūtis Parengtos patalpos 

2.2. Parengti 2017-2018 m. m.  

pamokų tvarkaraštį 

Jurgita Šakinienė Rugsėjis Parengtas pamokų 

tvarkaraštis 

2.3. Parengti 2017-2018 

mokslo metų ugdymo planą  

Violeta 

Beresnevičienė 

Darbo grupė 

Birželis 

Rugpjūtis 

Parengtas ugdymo planas 

2.4. Pakoreguoti mokymo 

sutartis 

Violeta 

Beresnevičienė 

Birželis-

rugpjūtis 

Pakoreguotos, derintos 

mokymo sutartys 

2.5. Pakoreguoti pamokų 

tvarkaraštį 

Jurgita Šakinienė Sausis Pakoreguotas pamokų 

tvarkaraštis 

2.6. Pakoreguoti ugdymo 

planą 

Jurgita Šakinienė Sausis Pakoreguotas ugdymo 

planas 

2.7. Sudaryti  (tikslinti) 

mokytojų tarifikaciją, 

pedagoginių ir nepedagoginių 

darbuotojų etatų sąrašus 

Jurgita Šakinienė 

Virginija 

Mikalauskienė  

Nijolė Menkuvienė 

I pusmetis 

II pusmetis 

Sudaryta mokytojų 

tarifikacija, darbuotojų 

etatų sąrašai 

2.8. Parengti mokyklos  2017 

m. veiklos įsivertinimo planą 

Violeta 

Beresnevičienė 

Darbo grupė 

Sausis Direktoriaus įsakymas 

3. Organizuoti bendruomenės narių supažindinimą su normatyviniais dokumentais: 

3.1.  Informuoti darbuotojus 

apie naujai išleistus 

Violeta 

Beresnevičienė 

Nuolat Dokumentų pristatymas 

savivaldos susirinkimuose  
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dokumentus, tvarkas ir 

sistemas, reglamentuojančias 

įstaigos veiklą 

 

3.2. Supažindinti darbuotojus 

su darbo tvarkos taisyklėmis, 

pareiginiais aprašais, 

priešgaisrinės, civilinės saugos 

ir darbo saugos taisyklėmis 

Aušra Jonauskaitė 

Nijolė Menkuvienė 

 

Įvykus 

pakeitimams 

Dokumentų pristatymas  

savivaldos susirinkimuose 

4. Organizuoti mokyklos savivaldos institucijų posėdžius: 

4.1. Organizuoti mokyklos 

tarybos posėdžius  

Loreta Poškienė Per metus Organizuoti mokyklos 

tarybos posėdžiai  (Bylos 

indeksas 1.5.) 

4.2. Organizuoti mokytojų 

tarybos posėdžius 

Violeta 

Beresnevičienė 

Per metus Organizuoti mokytojų 

tarybos posėdžiai 

(Bylos indeksas 1.4.) 

4.3. Organizuoti 

administracijos posėdžius  

Violeta 

Beresnevičienė 

Per metus Organizuoti posėdžiai 

(Segtuvas 

„Administracijos 

posėdžiai“) 

4.4. Organizuoti metodinės 

tarybos ir metodinių grupių 

posėdžius 

Jurgita Šakinienė 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Per metus Organizuoti posėdžiai 

(Bylos indeksas 8.2.) 

4.5. Organizuoti mokytojų 

atestacijos komisijos 

posėdžius 

Violeta 

Beresnevičienė 

Per metus Organizuoti posėdžiai 

(Bylos indeksas 3.9.) 

5. Organizuoti bendruomenės narių sveikatos patikrinimą: 

5.1. Organizuoti ir įvertinti 

darbuotojų sveikatos 

profilaktinį pasitikrinimą 

Nijolė Menkuvienė 

 

Planine 

tvarka 

 

Skelbiamas patikrinimo 

grafikas 

5.2. Organizuoti mokinių 

sveikatos pažymų surinkimą  

Jurgita Šakinienė 

Rita Budvytytė 

Iki rugsėjo 

15 d. 

Organizuota mokinių 

sveikatos pažymų apskaita 

5.3. Organizuoti įvadinius 

sveikatos, higienos ir darbo 

saugos priežiūros ir 

priešgaisrinius instruktažus 

Nijolė Menkuvienė 

 

Numatytu 

grafiku 

 

Registracijos žurnalas 

6. Organizuoti nepedagoginio personalo veiklą:  

6.1. Pasirašytinai supažindinti 

darbuotojus su pareigybių 

aprašais ir darbo krūvio, 

valomų plotų paskirstymu 

Nijolė Menkuvienė Įvykus 

pakeitimams 

Veiklos rezultatų 

aptarimas pasitarimuose 

6.2. Vykdyti nepedagoginio 

personalo veiklos 

organizavimą ir priežiūrą 

pagal sudarytus darbo grafikus 

ir pareigybių aprašus 

Nijolė Menkuvienė Nuolat Parengti darbo grafikai 

7. Užtikrinti įstaigos funkcionavimą: 

7.1. Užtikrinti įstaigos patalpų 

būklės atitikimą higienos 

normoms 

Nijolė Menkuvienė Nuolat Metinė veiklos plano 

ataskaita 

7.2. Užtikrinti įstaigos 

teritorijos būklės atitikimą 

higienos normoms 

Nijolė Menkuvienė Nuolat Apmokėtų sąskaitų 

apskaita 
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7.3. Užtikrinti mokyklos 

patalpų techninę priežiūrą 

Nijolė Menkuvienė II-IV 

ketvirtis 

Įrašai Žurnaluose 

 

20.2. Tenkinti ugdytinių saviraiškos poreikius, dalyvauti parodose, konkursuose, projektinėje 

veikloje. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo forma 

1. Organizuoti kūrybiniai  ir  edukaciniai projektai mokykloje ir mieste: 

1.1. Tarptautinis jaunųjų kūrėjų 

projektas „Wave on wave -

2017“; 

1.2. „Klaipėda – neužšąlantis 

kultūros uostas“, skirtas 

Lietuvos kultūros sostinės 

metams;   

1.3. „Įstrigę tinkluose“;   

1.4. „Pabarstė sniego Kalėda...“ 

1. 5. Edukacinių renginių ciklas 

miesto mokiniams „Vakarai 

prie židinio“, skirtas kultūrinio 

paveldo viešinimui; 

1.6. Mokyklos kūrybiniai – 

edukaciniai projektai su 

socialiniais partneriais; 

1.7. „Netradicinio ugdymo 

dienos“ – dailininkų 

meistriškumo pamokos miesto 

mokiniams 

Violeta 

Beresnevičienė 

Jurgita Šakinienė  

Rita Budvytytė 

 

Per metus 
Organizuoti projektai 

2. Organizuoti olimpiadas, konkursus, programas, parodas, renginius, mokykloje: 

1.1. 23-osios Lietuvos mokinių 

dailės olimpiados I ir II etapai 

Violeta 

Beresnevičienė 

Jurgita Šakinienė 

Rima Baukaitė 

Sausis, 

Vasaris 

Organizuoti olimpiados I 

ir II etapai 

1.2. Baigiamųjų (diplominių) 

kūrybinių darbų paroda  

Jurgita Šakinienė 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

I ir II 

pusmetis 

Organizuotos parodos 

1.3. Mokinių kūrybinių darbų 

parodos 

Jurgita Šakinienė, 

Rita Budvytytė, 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Per metus Organizuotos parodos 

1.4. Socialinių partnerių 

mokinių kūrybinių darbų 

parodos 

Violeta 

Beresnevičienė 

Jurgita Šakinienė,  

Rita Budvytytė 

Per metus Organizuotos parodos 

1.5. Tarptautinio jaunųjų 

kūrėjų projekto „Wave on 

wave -2017“ vaikų kūrybinių 

darbų konkursas ir paroda „Iš 

močiutės skrynios“ 

Violeta 

Beresnevičienė 

Jurgita Šakinienė  

Rita Budvytytė 

I pusmetis  Organizuotas projektas-

konkursas 

1.7. Konkursas „Klaipėdos 

Adomo Brako dailės mokyklos 

Violeta 

Beresnevičienė 

Per metus 

 

Organizuotas konkursas 
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2018 m. kalendorius” Jurgita Šakinienė  

Rita Budvytytė 

1.8. Akcija Tarptautinei vaikų 

gynimo dienai 

   

1.8. Mokyklos bibliotekos 

organizuojami renginiai (20.3 

uždavinys) 

Jurgita Šakinienė 

Simona 

Mikalauskaitė 

Per metus 

 

Organizuoti renginiai 

2. Organizuoti įstaigos parodas, projektus, renginius mieste, regione, respublikoje, užsienyje: 

2.1. Mokinių parodos, skirtos 

Lietuvos kultūros sostinės 

metams: 

2.1.1. „Klaipėda – neužšąlantis 

kultūros uostas“ 

 

 

 

Violeta 

Beresnevičienė 

Jurgita Šakinienė 

Rita Budvytytė 

 

 

 

Per metus 

 

 

 

Organizuotos parodos 

Klaipėdos miesto 

kultūros įstaigose 

 

 

 2.1.2. „Mažoji plastika ir ex 

libriai“ 

2.1.3. „Svajų burės III“; 

2.1.4. Mokinių projektiniai 

darbai „Įstrigę tinkluose“ 

2.2. Kūrybinių darbų parodų 

ciklas „Jaunųjų dailininkų 

ekspromtas“: 

Jurgita Šakinienė 

Rita Budvytytė 

Birželis 

Spalis 

Organizuoti renginiai 

Klaipėdos miesto 

kultūros įstaigose 

2.2.1. Pradinio dailės ugdymo 

programos mokinių paroda 

„Spalvoti sapnai“ 

Jurgita Šakinienė 

Rita Budvytytė  

I pusmetis Klaipėdos apskrities 

viešojoje I. Simonaitytės 

bibliotekoje, 

2.2.2.  Mokinių 2016-2017 m. 

m. diplominių darbų paroda (1) 

Jurgita Šakinienė 

Rita Budvytytė  

II pusmetis Prano Domšaičo 

galerijoje, 

2.2.3.  Mokinių projektinių 

darbų paroda „Ant bangos“ 

Jurgita Šakinienė 

Rita Budvytytė  

I pusmetis Lietuvos aukštojoje 

jūreivystės mokykloje 

2.3. Mokinių kūrybinių darbų 

parodos: 

Jurgita Šakinienė 

Rita Budvytytė  

Per metus Organizuotos parodos 

viešosiose erdvėse 

2.3.1. Mokinių kūrybinių darbų 

paroda „Muzikos garsai“ 

Jurgita Šakinienė 

 

Sausis Organizuota paroda 

Palangos Stasio 

Vainiūno meno 

mokykloje 

2.3.2 Mokinių diplominių 

darbų paroda „Natiurmortas“  

Jurgita Šakinienė 

Rita Budvytytė 

Sausis Organizuota  paroda 

Jūrininkų ligoninėje  

2.3.3 Mokinių kūrybinių darbų 

paroda „Vaikystės sodai“  

Jurgita Šakinienė 

Rita Budvytytė  

Vasaris Organizuota paroda 

Klaipėdos lopšelis-

darželis „Žiogelis“ 

2.3.4. Mokinių grafikos darbų 

paroda   

Jurgita Šakinienė Vasaris Organizuota paroda 

KPŠKC 

2.3.5. Mokinių kūrybinių darbų 

paroda „Forma“  

Jurgita Šakinienė 

Skulptūros 

mokytojai 

Balandis Organizuota paroda 

Eduardo Balsio  

menų gimnazijoje 

2.3.6. Mokinių projektinių 

darbų paroda „Jausti-vadinasi 

matyti“ 

Jurgita Šakinienė 

Rita Budvytytė  

Birželis-

rugsėjis 

Organizuota paroda 

Lietuvos aklųjų  

bibliotekos 

Klaipėdos filiale 

2.3.7. Mokinių 2016-2017 m. 

m. diplominių darbų paroda (2) 

Jurgita Šakinienė 

Rita Budvytytė 

Gruodis Organizuota paroda 

Klaipėdos apskrities 
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viešojoje I. Simonaitytės 

bibliotekoje 

2.3.8. Mokinių darbų paroda 

„Kelionės“  

Jurgita Šakinienė 

Rita Budvytytė 

Rugsėjis Organizuota paroda 

Šiaulių meno mokykloje 

2.3.9. Mokinių darbų paroda 

„Istorijos“  

Jurgita Šakinienė 

Rita Budvytytė 

Rima Baukaitė 

Balandis Organizuota paroda 

Gargždų laisvalaikio 

centre 

2.3.10. Mokinių kūrybinių 

darbų paroda „Kuršiai“  

Jurgita Šakinienė 

Rita Budvytytė 

 

Rugsėjis-

kovas 

Organizuota paroda 

Lietuvos Jūrų muziejuje-

delfinariume  

2.4. Įvairios akcijos  Jurgita Šakinienė  

Rita Budvytytė 

 

Gegužė 

Birželis 

Rugsėjis 

Gruodis 

Organizuotos akcijos 

3. Dalyvauti projektuose mieste, regione, respublikoje, užsienyje: 

3.1. Miesto švietimo įstaigų  ir 

kitų socialinių partnerių 

organizuojami projektai 

Jurgita Šakinienė 

Rita Budvytytė 

Nuolat Dalyvavimas 

projektuose 

3.2. Respublikos (regiono) 

švietimo įstaigų  ir kitų 

socialinių partnerių 

organizuojami projektai 

Violeta 

Beresnevičienė 

Jurgita Šakinienė 

Rita Budvytytė 

Nuolat Dalyvavimas 

projektuose 

3.2. Užsienio švietimo įstaigų  

ir kitų socialinių partnerių 

organizuojami projektai 

Violeta 

Beresnevičienė 

Jurgita Šakinienė 

Rita Budvytytė 

Nuolat Dalyvavimas 

projektuose 

4. Dalyvauti parodose, konkursuose mieste, regione, respublikoje, užsienyje: 

4.1. Socialinių partnerių ir kitų 

įstaigų organizuojamos 

parodos, konkursai 

Violeta 

Beresnevičienė 

Jurgita Šakinienė 

Nuolat Dalyvavimas parodose 

4.2. Kitų įstaigų organizuojami 

konkursai, parodos 

Jurgita Šakinienė 

Rita Budvytytė 

Nuolat Dalyvavimas 

konkursuose 

4.3. Pagalba organizuojant 

Klaipėdos m. savivaldybės 

mokinių piešinių konkursus  

Jurgita Šakinienė 

Rita Budvytytė 

 

Nuolat 

 

Organizuoti mokinių 

konkursai 

5. Dalyvauti respublikoje organizuojamuose parodose, programose, projektuose, konkursuose:  

5.1. Respublikinis nacionalinis 

mokinių konkursas „Lietuvos 

kovų už laisvę ir netekčių 

istorija“ 

Jurgita Šakinienė 

Rita Budvytytė 

 

Vasaris 

 

Dalyvavimas konkurse  

5.2. Respublikinis vaikų 

piešinių konkursas „Pravėriau 

vario vartelius“ 

Jurgita Šakinienė 

Rita Budvytytė 

 

Vasaris Dalyvavimas konkurse 

5.3. Respublikinio AB 

„Klaipėdos vanduo“ mokinių 

piešinių konkurso miesto turas  

Jurgita Šakinienė 

Rita Budvytytė 

 

Kovas Dalyvavimas konkurse 

5.4. Lietuvos Respublikos 

Švietimo ir mokslo ministerijos 

organizuojami konkursai 

Jurgita Šakinienė 

Rita Budvytytė 

 

Nuolat Dalyvavimas 

konkursuose 

5.5. Kiti respublikiniai 

konkursai 

Jurgita Šakinienė 

Rita Budvytytė 

Nuolat Dalyvavimas 

konkursuose 
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6. Dalyvauti tarptautiniuose konkursuose, projektuose, parodose, programose: 

6.1. Pasaulio jaunimo konkursai Jurgita Šakinienė 

Rita Budvytytė 

Nuolat Dalyvavimas 

konkursuose 

6.2. Europos vaikų ir jaunimo 

konkursai 

Jurgita Šakinienė 

Rita Budvytytė 

Nuolat Dalyvavimas 

konkursuose 

6.3. Tarptautiniai vaikų ir 

jaunimo konkursai 

Jurgita Šakinienė 

Rita Budvytytė 

Nuolat Dalyvavimas 

konkursuose 

 

20.3. Užtikrinti bibliotekos vartotojų aptarnavimą, tobulinant švietimo ir informacinę veiklą. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo  Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo forma 

1. Organizuoti bibliotekos darbą: 

1.1. Parengti Bibliotekos 2016 

metų ataskaitą ir suvesti 

duomenis į LIBIS bibliotekų 

statistikos modulį 

Simona 

Mikalauskaitė 

Sausis Parengta ,,Bibliotekos 

2016 metų ataskaita‘‘ 

1.2. Sukomplektuoti 2016 metų 

periodinius leidinius 

Simona 

Mikalauskaitė 

Vasaris Sukomplektuoti 2016 

metų periodiniai 

leidiniai 

1.3. Atnaujinti bibliotekos 

fondus 

Simona 

Mikalauskaitė 

Visus metus Atnaujintas, papildytas 

bibliotekos fondas 

1.4. Atnaujinti, sisteminti 

informacinę medžiagą apie 

Adomą Braką: skaitmeninės 

nuotraukos, nauji moksliniai 

straipsniai 

Simona 

Mikalauskaitė 

Nuolat Atnaujinta ir 

susisteminta 

informacinė medžiaga  

1.5. Koreguoti ir pritaikyti 

bibliotekos darbo laiką vartotojų 

poreikiams 

Simona 

Mikalauskaitė 

Rugpjūtis - 

rugsėjis 

Pakoreguotas 

bibliotekos darbo laikas 

1.6. Organizuoti periodinių 

leidinių 2018 metams užsakymą 

Simona 

Mikalauskaitė 

Gruodis Užprenumeruoti nauji 

leidiniai 2018 metams 

1.7. Organizuoti bibliotekos 

fondą: nurašyti neaktualius, 

susidėvėjusius leidinius, 

komplektuoti spaudinius 

Simona 

Mikalauskaitė 

Gruodis Metinės 

inventorizacijos 

atlikimas. 

1.8. Kompiuterizuoti bibliotekos 

fondo apskaitos dokumentus, 

katalogus 

Simona 

Mikalauskaitė 

Nuolat Kompiuterizuoti fondo 

apskaitos dokumentai, 

katalogas 

1.9. Atnaujinti bibliotekos 

sisteminį ir abėcėlinį katalogą, 

kartoteką 

Simona 

Mikalauskaitė 

Nuolat Atnaujintas, sutvarkytas 

bibliotekos katalogas 

1.10. Vykdyti bibliotekos fondo 

apskaitą 

Simona 

Mikalauskaitė 

Nuolat Tvarkomi bibliotekos 

apskaitos dokumentai 

1.11. Prižiūrėti (klijuoti, 

atnaujinti, persiųsti ir t.t.) 

bibliotekos spaudinius 

Simona 

Mikalauskaitė 

Nuolat Atnaujintos bibliotekos 

knygos 

1.12. Teikti bibliotekos 

inventoriaus atnaujinimo ar 

pirkimo paraiškas, pasiūlymus 

mokyklos administracijai 

Simona 

Mikalauskaitė 

Nuolat Pateiktos paraiškos  

1.13. Teikti bibliotekos veiklos Simona Nuolat Pateiktos ataskaitos  
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ataskaitas strateginės veiklos, 

metinės veiklos planams 

Mikalauskaitė 

1.14.  Prižiūrėti bibliotekos 

garso, vaizdo, kopijavimo, 

kompiuterinę techniką ir ieškoti 

naujų naudojimo galimybių 

Simona 

Mikalauskaitė 

Nuolat Prižiūrėtos bibliotekos 

technologijos 

2. Teikti informaciją: 

2.1. Bibliotekos vartotojams Simona 

Mikalauskaitė 

Nuolat Suteikta informacinė 

pagalba 

2.2. Dirbant kompiuterinėmis 

technologijomis 

Simona 

Mikalauskaitė 

Nuolat Suteikta pagalba 

2.3. Informacija žiniasklaidai 

apie mokykloje vykstančius 

renginius 

Simona 

Mikalauskaitė 

Nuolat Informaciniai skelbimai 

laikraščiuose 

2.4. Supažindinti pradinio ir 

pagrindinio dailinio ugdymo 

programų I klasės mokinius su 

bibliotekos fondu ir taisyklėmis 

Simona 

Mikalauskaitė 

Rugsėjis Supažindinti su fondu 

mokiniai 

2.5. Prižiūrėti ir atnaujinti 

mokyklos informacinius stendus 

Simona 

Mikalauskaitė 

Nuolat Prižiūrėti, atnaujinti 

informaciniai stendai 

2.6. Parengti padėkos raštus, 

diplomus mokyklos mokiniams, 

darbuotojams, partneriams 

Simona 

Mikalauskaitė 

Nuolat Parengtos padėkos 

3. Rinkti, sisteminti informaciją mokyklos metraščiui: 

3.1. Skaitmeninės fotografijos 

apie mokyklą, mokytojus, 

mokinių kūrybą, saugomos 

bibliotekos kompiuteryje 

bendram naudojimui 

Simona 

Mikalauskaitė 

Nuolat Surinktos skaitmeninės 

fotografijos  

3.2. Vaizdinė ir informacinė 

medžiaga apie mokyklą, jos 

veiklą 

Simona 

Mikalauskaitė 

Nuolat Papildytas, atnaujintas 

mokyklos metraštis 

3.3. Informacinė medžiaga apie 

Rumpiškės dvarą, jo istoriją, 

savininkus, meninę vertę 

Simona 

Mikalauskaitė 

Nuolat Atnaujinta, papildyta 

informacinė medžiaga  

3.4. Edukacinių renginių – 

projektų ciklas mokiniams 

,,Vakarai prie židinio‘‘ 

Simona 

Mikalauskaitė 

Visus metus Vaizdinės medžiagos 

surinkimas metraščiui 

 

4. Parengti informacinę medžiagą stendams: 

4.1. Laisvės gynėjų dienai Simona 

Mikalauskaitė 

Sausio 13 d. Parengtas informacinis 

stendas 

4.2. Lietuvos Valstybės dienai Simona 

Mikalauskaitė 

Vasario 16 d. Parengtas informacinis 

stendas 

4.3. Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai 

Simona 

Mikalauskaitė 

Kovo 11 d. Parengtas informacinis 

stendas 

4.4 .Šv. Velykų sveikinimas ir 

informacija apie pavasario 

atostogas 

Simona 

Mikalauskaitė 

Balandis Parengtas informacinis 

stendas 

4.5. Informacinis stendas 

Pasaulinei nerūkymo dienai 

Simona 

Mikalauskaitė 

Gegužės 31 d. Parengtas informacinis 

stendas 

4.6. Informacinis stendas Simona Birželio 26 d. Parengtas informacinis 
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Tarptautinei kovos su 

narkomanija dienai 

Mikalauskaitė stendas 

4.7. Informacinis stendas 

Mažosios Lietuvos prisijungimo 

prie Didžiosios Lietuvos akto 

dienai 

Simona 

Mikalauskaitė 

Lapkričio 30 d. Parengtas informacinis 

stendas 

4.8. Informacinis stendas 

Pasaulinei kovos su AIDS dienai 

Simona 

Mikalauskaitė 

Gruodžio 1 d. Parengtas informacinis 

stendas. 

4.9. Sveikinimas Šv. Kalėdų ir 

Naujųjų metų proga bei 

informacija apie Žiemos 

atostogas 

Simona 

Mikalauskaitė 

Gruodis Parengtas informacinis 

stendas 

5. Organizuoti ir dalyvauti renginiuose, projektuose, parodose mokykloje,  mieste: 

5.1. Visuotinė pilietinė 

iniciatyva ,,Atmintis gyva, nes 

liudija‘‘ 

Simona 

Mikalauskaitė 

Sausio 13 d. Vaizdinės medžiagos 

rinkimas 

5.2. Mokyklos kūrybinis - 

edukacinis projektas 

Simona 

Mikalauskaitė 

I ketvirtis Vaizdinės medžiagos 

rinkimas 

5.3. Edukacinių renginių ciklas 

miesto mokiniams „Vakarai prie 

židinio“ 

Simona 

Mikalauskaitė 

Visus metus Vaizdinės medžiagos 

rinkimas 

5.4. Tarptautinis jaunųjų kūrėjų 

projektas „Wave on wave -

2017“ 

Simona 

Mikalauskaitė 

I pusmetis Vaizdinės medžiagos 

rinkimas 

5.5. Kiti mokyklos renginiai, 

projektai, parodos 

Simona 

Mikalauskaitė 

Visus metus Vaizdinės medžiagos 

rinkimas 

5.6. Organizuoti „Jaunųjų kūrėjų 

almanacho“ dalyvavimą 

geriausio 2016 m. leidinio 

konkurse 

Simona 

Mikalauskaitė 

Vasaris Klaipėdos miesto 

savivaldybės Viešosios 

bibliotekos konkursas 

6. Organizuoti parodas bibliotekoje: 

6.1. Wolfgango Birknerso darbų 

1981 metų kalendorius 

Simona 

Mikalauskaitė 

Sausis Kalendoriaus paroda. 

6.2. Salvadoro Dali kūryba Simona 

Mikalauskaitė 

Sausis Reprodukcijų paroda 

6.3. K. Petrovo-Vodkino 

akvarelės ir piešiniai  

Simona 

Mikalauskaitė 

Vasaris Reprodukcijų paroda 

6.4. Saulės Kisarauskienės 

monotipijos 

Simona 

Mikalauskaitė 

Vasaris Reprodukcijų paroda 

6.5. Albrechto Dürerio grafika Simona 

Mikalauskaitė 

Kovas Reprodukcijų paroda 

6.6. Antikinių žemėlapių 

kalendorius 

Simona 

Mikalauskaitė 

Kovas Kalendoriaus paroda 

6.7. ,,Žemės menas‘‘ Simona 

Mikalauskaitė 

Balandis Fotografijų paroda 

6.8. Klodo Mone kūryba Simona 

Mikalauskaitė 

Gegužė Reprodukcijų paroda 

6.9. Hanso Schaumbergerio 

tapybos darbų kalendorius 

Simona 

Mikalauskaitė 

Gegužė Kalendoriaus paroda 

6.10. M. K. Čiurlionio kūryba Simona 

Mikalauskaitė 

Birželis Reprodukcijų paroda 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Albrecht_D%C3%BCrer
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6.11. Paroda ,,Baltų menas‘‘, 

skirta Baltų vienybės dienai 

paminėti 

Simona 

Mikalauskaitė 

Rugsėjis Fotografijų paroda 

6.12. Vakarų Europos tapytojų 

peizažai 

Simona 

Mikalauskaitė 

Rugsėjis Reprodukcijų paroda 

6.13. Kalendorius ,,Modernus 

čekiško stiklo menas“ (1987 m.) 

Simona 

Mikalauskaitė 

Spalis Kalendoriaus paroda 

6.14. Monumentalioji dailės Simona 

Mikalauskaitė 

Spalis Reprodukcijų paroda 

6.15. Lukaso Kranacho grafika Simona 

Mikalauskaitė 

Lapkritis Reprodukcijų paroda  

6.16. Vincento Van Gogo kūryba Simona 

Mikalauskaitė 

Lapkritis Reprodukcijų paroda 

6.17. Krikščioniškoji dailė Simona 

Mikalauskaitė 

Gruodis Reprodukcijų paroda 

7. Kelti bibliotekininko kvalifikaciją: 

7.1. Tobulinti, kelti 

bibliotekininko kvalifikaciją 

kursuose, seminaruose, 

metodiniuose susirinkimuose 

Simona 

Mikalauskaitė 

Nuolat Kvalifiakcijos 

tobulinimo renginių 

programa 

7.2. Tobulinti darbą ir mokytis 

dirbti naujomis kompiuterinėmis 

programomis 

Simona 

Mikalauskaitė 

Nuolat Kvalifiakcijos 

tobulinimo renginių 

programa 

 

20.4. Neformaliojo švietimo mokytojų metodinę veiklą nukreipti į kompetencijų tobulinimą. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo forma 

1. Organizuoti metodinę veiklą pagal veiklos planus: 

1.1. Parengti mokytojų 

metodinės veiklos individualius 

planus 

Jurgita Šakinienė 

Mokytojai 

Rugsėjis Mokytojų metodinės 

veiklos planai ir jų 

vykdymo analizė 

1.2. Parengti mokytojų 

metodinių grupių veiklos planus 

Metodinių grupių 

vadovai 

Rugsėjis Metodinių grupių 

veiklos planai ir jų 

vykdymo analizė 

1.3. Organizuoti metodinių 

grupių ir metodinės tarybos 

veiklą 

Jurgita Šakinienė  Nuolat Metodinės tarybos 

veiklos planai ir jų 

vykdymo analizė 

2. Dalyvauti metodiniuose renginiuose: 

2.1. Stebėti ir aptarti atvirus 

renginius (parodas) įstaigoje 

Jurgita Šakinienė 

Rita Budvytytė 

Nuolat Metodinės tarybos 

veiklos ataskaita 

2.2. Organizuoti darbo patirties 

sklaidą mieste ir respublikoje 

Jurgita Šakinienė 

Rita Budvytytė 

Per metus Metodinės tarybos 

veiklos ataskaita 

2.3. Dalyvauti miesto ir 

respublikos metodiniuose 

renginiuose 

Jurgita Šakinienė 

Rita Budvytytė 

Per metus Metodinės tarybos 

veiklos apibendrinimo 

ataskaita 

2.4. Dalyvauti miesto ir 

respublikos, tarptautiniuose 

seminaruose, konferencijose 

Jurgita Šakinienė 

Rita Budvytytė 

Per metus Metodinės tarybos 

veiklos apibendrinimo 

ataskaita 

2.5. Dalyvauti švietimo 

konsultanto (vadybos eksperto) 

veikloje  

Violeta 

Beresnevičienė 

Per metus Konsultantų ataskaita 
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2.6. Organizuoti seminarus, 

paskaitas, susitikimus mokykloje 

Violeta 

Beresnevičienė 

Jurgita Šakinienė  

Rita Budvytytė 

Per metus Metodinės tarybos 

veiklos ataskaita 

2.7. Organizuoti miesto dailės 

mokytojų metodinę veiklą  

Rima Baukaitė Per metus Pedagogų švietimo ir 

kultūros centro planas 

2.8. Organizuoti, stebėti ir 

vertinti mokytojų metodinę 

veiklą ir kompetencijų 

tobulinimą mokykloje  

Jurgita Šakinienė 

Rita Budvytytė 

Birželis 

Sausis 

Mokytojų veiklos ir 

kompetencijos atskaitos 

2.9. Stebėti ir vertinti mokytojų, 

įstaigos vadovų veiklą ir 

kompetencijų tobulinimą miesto 

mokyklose, delegavus Švietimo 

skyriui 

Violeta 

Beresnevičienė 

Rita Budvytytė 

Jurgita Šakinienė 

 

Per metus Mėnesio planai, 

Švietimo skyriaus 

įsakymai 

2.10. Edukacinės mokytojų 

išvykos 

Violeta 

Beresnevičienė 

Jurgita Šakinienė 

II ir IV ketvirtis Mokytojų taryba 

3. Vykdyti mokytojų atestaciją: 

3.1. Konsultuoti mokytojus 

atestacijos klausimais 

Violeta 

Beresnevičienė 

Jurgita Šakinienė 

Nuolat Mokytojų atestacijos 

komisijos posėdžių 

protokolai, informacija 

pasitarimuose 

3.2. Organizuoti mokytojų 

atestacijos komisijos veiklą 

Violeta 

Beresnevičienė 

 

Per metus Mokytojų atestacijos 

komisijos posėdžių 

protokolai 

3.3. Atestuoti mokytojus pagal 

2017-2019 metų mokytojų 

atestacijos perspektyvinę 

programą (1 priedas) 

Violeta 

Beresnevičienė 

 

Per metus Mokytojų atestacijos 

programa, direktoriaus 

įsakymai (Bylos 

indeksas 1.3.) 

3.4. Užtikrinti mokytojų 

kvalifikacijos ir  kompetencijos 

tobulinimą pagal kvalifikacijos 

tobulinimo programą  (2 priedas)   

Jurgita Šakinienė Per metus Mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo  ataskaitos 

 

20.5. Bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir socialiniais partneriais, teikti 

įvairaipusę pagalbą ugdytiniams. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo forma 

1. Organizuoti grupių mokinių tėvų susirinkimus: 

1.1. Grupių mokinių tėvų 

susirinkimus 

Jurgita Šakinienė 

Rita Budvytytė 

I, II pusmetis Organizuoti grupių tėvų 

susirinkimai 

1.2. Visuotinius mokinių 

tėvų susirinkimus 

Violeta Beresnevičienė Vasaris 

Rugsėjis 

Posėdžio protokolai 

2. Užtikrinti tėvų dalyvavimą įstaigos gyvenime: 

2.1. Įtraukti tėvus į 

neformaliojo švietimo 

veiklą 

Jurgita Šakinienė 

Rita Budvytytė 

Nuolat Dalyvavimas parodose, 

renginiuose 

2.2. Organizuoti atviras 

pamokas  

Jurgita Šakinienė 

Mokytojai 

II pusmetis Metinė veiklos atskaita 

2.3. Organizuoti atvirų 

durų dienas 

Jurgita Šakinienė 

Rita Budvytytė  

I pusmetis Metinė veiklos atskaita 
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Mokytojai 

2.4. Bendradarbiauti su 

mokyklomis, neformaliojo 

švietimo įstaigomis, 

organizacijomis 

Violeta Beresnevičienė 

Jurgita Šakinienė 

Rita Budvytytė 

 

Nuolat Metinė veiklos atskaita 

3. Teikti pedagoginę pagalbą mokiniams ir jų tėvams: 

3.1 .Skaityti paskaitas, 

pranešimus tėvams  

Violeta Beresnevičienė 

Jurgita Šakinienė 

I, II pusmetis Tėvų susirinkimų 

posėdžių protokolai 

3.2. Teikti individualias 

konsultacijas mokiniams, 

jų tėvams, mokytojams  

Jurgita Šakinienė 

Rita Budvytytė  

Mokytojai 

Nuolat Rezultatų aptarimas 

mokytojų tarybos 

posėdyje 

4. Teikti informacinę pagalbą: 

4.1. Užtikrinti bibliotekos 

ir skaityklos veiklą 

Simona Mikalauskaitė Nuolat Žiūr. 20.3. uždavinį 

4.2. Užtikrinti internetinės 

svetainės pildymą, 

socialinio tinklo facebook 

funkcionavimą, reklamą 

per mokyklos televiziją 

Violeta Beresnevičienė 

Jurgita Šakinienė 

Simona Mikalauskaitė 

Nuolat Įvertinimas mokytojų 

tarybos posėdžiuose 

4.3. Atnaujinti įstaigos 

informacinius stendus 

Jurgita Šakinienė 

Simona Miklauskaitė 

Nuolat Parengti informaciniai 

stendai 

4.4. Teikti informaciją 

žiniasklaidai 

Violeta Beresnevičienė 

Jurgita Šakinienė 

Simona Mikalauskaitė 

Nuolat Mokyklos metraštis 

4.5. Rengti afišas, 

lankstukus, informacinius 

leidinius, informaciją 

interneto tinklapiui 

Jurgita Šakinienė 

Alfonsas Lekavičius 

Simona Mikalauskaitė 

Rita Budvytytė 

Nuolat Mokyklos metraštis 

4.6. Sukurti (atnaujinti) 

skaitmeninę vaizdinę 

kūrybinių darbų medžiagą 

Simona Mikalauskaitė 

Alfonsas Lekavičius 

Nuolat Mokyklos metraštis 

4.7. Teikti medžiagą 

informacinėms paieškų 

sistemoms 

Jurgita Šakinienė 

Rita Budvytytė  

Simona Mikalauskaitė  

Nuolat Skelbiama internete 

4.8. Užtikrinti naujų stendų 

pakabinimą mokytojų 

kambaryje 

Violeta Beresnevičienė 

Jurgita Šakinienė 

 

II ketvirtis Pakabinti stendai 

5. Užtikrinti saugią ugdymo(si) aplinką: 

5.1. Organizuoti ir vykdyti 

nusikalstamumo ir žalingų 

įpročių programą (žiūr. 

20.3 uždavinys) 

Rita Budvytytė  

Simona Mikalauskaitė 

Per metus Mokyklos veiklos 

ataskaita 

5.2. Kontruoliuoti darbo 

saugos, higienos 

reikalavimų laikymąsi 

įstaigoje 

Nijolė Menkuvienė Nuolat Mokyklos veiklos 

ataskaita 

5.3. Organizuoti 

mokiniams saugaus elgesio 

instruktažus 

Jurgita Šakinienė  

Rita Budvytytė  

Grupių vadovai 

Rugsėjis 

Sausis 

Birželis 

Įrašai darbo su grupe 

dienynuose 
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5.4. Užtikrinti mokinių 

saugumą, vykstant į 

renginius mieste, šalyje ir 

užsienyje 

Violeta Beresnevičienė 

Jurgita Šakinienė 

Rita Budvytytė 

Nuolat Direktoriaus įsakymai 

veiklos organizavimo 

klausimais 

 

20.6. Atlikti tyrimus, padedančius nustatyti veiklos kokybę ir jų tobulinimo galimybes. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo forma 

1. Vykdyti mokyklos veiklos įsivertinimą: 

1.1. Organizuoti mokyklos 

veiklos įsivertinimo 

vykdymo darbo grupę 

Violeta Beresnevičienė 

Jurgita Šakinienė 

Rita Budvytytė 

Sausis 

 

Direktoriaus įsakymas 

1.2. Vykdyti mokyklos 

veiklos įsivertinimą. Sritis 

„Mokyklos kultūra“ I d. 

Violeta Beresnevičienė 

Jurgita Šakinienė 

Rita Budvytytė 

Vasaris-

gruodis 

 

Ataskaita mokyklos 

bendruomenei 

1.3. Mokytojų ir grupių 

vadovų dokumentų 

tobulinimo stebėsena, 

vykdant mokyklos veiklos 

įsivertinimą 

Jurgita Šakinienė 

Rita Budvytytė 

Loreta Poškienė 

Inga Šmitienė 

Per  metus Ataskaita mokyklos 

bendruomenei 

1.4. Atlikti tėvų, mokytojų ir 

mokinių anketavimą 

Violeta Beresnevičienė 

Jurgita Šakinienė 

Rita Budvytytė 

Sausis- 

balandis 

Mokyklos įsivertinimo 

ataskaita 

2. Tirti ugdymo kokybę: 

2.1. Mokinių dalyvavimo 

konkursuose, parodose 

rezultatų įvertinimas 

Jurgita Šakinienė Sausis- 

birželis 

 

Mokytojų tarybos 

posėdžių protokolai 

2.2. Mokinių I ir II 

pusmečio kūrybinių darbų, 

kompetencijų ir įgūdžių 

patikrinimo įvertinimas  

Jurgita Šakinienė Gegužė- 

gruodis 

Peržiūrų knyga, 

Mokytojų tarybos 

posėdžių protokolai 

2.3. Mokinių baigiamųjų 

egzaminų (diplominių) 

darbų tarpinės peržiūros 

Jurgita Šakinienė Sausis 

Balandis 

Lapkritis 

Metodinių grupių 

pasitarimų protokolai 

2.4. Mokinių baigiamųjų 

egzaminų (diplominių) 

kūrybinių darbų įvertinimas 

Jurgita Šakinienė Gegužė Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo 

ministerijos 

pažymėjimai 

3. Vykdyti pedagoginius tyrimus: 

3.1. Neformaliojo ugdymo 

programų paklausos tyrimas 

Violeta Beresnevičienė 

Jurgita Šakinienė 

Rita Budvytytė 

Gegužė Tyrimų medžiaga 

apibendrinta mokytojų 

taryboje 

3.2. Mokinių skaičiaus ir 

turimų valandų skaičiaus 

santykio nustatymas 

Jurgita Šakinienė 

Rita Budvytytė 

Sausis 

Vasaris 

Rugsėjis 

Spalis 

Tyrimų medžiaga 

apibendrinta mokytojų 

taryboje 

3.3. Užmokesčio už mokslą 

atsiskaitymo kontrolės 

organizavimas analizė 

Violeta Beresnevičienė 

Jurgita Šakinienė 

Rita Budvytytė 

I ir II 

pusmetis 

Ugdymo planas, 

apibendrinta mokytojų 

taryboje.  Direktoriaus 

įsakymai 
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3.4. Vykdyti Švietimo 

skyriaus stebėsenos 

duomenų rinkimą 

Violeta Beresnevičienė 

Jurgita Šakinienė 

Rita Budvytytė 

I ir II 

pusmetis 

Mokytojų tarybos 

posėdyje 

3.5. Vykdyti atestuotų 

mokytojų kvalifikcinių 

reikalavimų ir 

rekomendacijų stebėseną 

Violeta Beresnevičienė 

Jurgita Šakinienė 

 

 Rezultatų pristatymas 

mokytojų taryboje, 

atsakiata mokytojų 

atestacijos komisijoje 

4. Tirti sanitarinę-higieninę būklę, mokyklos materialinę bazę: 

4.1. Patalpų sanitarinės 

būklės įvertinimas 

Nijolė Menkuvienė I ir II 

pusmetis 

Įrašai patalpų (pastato) 

būklės registravimo 

knygose, aktai 

4.2. Patalpų paruošimo 

naujiems mokslo metams 

patikrinimas 

Nijolė Menkuvienė Rugpjūtis Rezultatų pristatymas 

mokytojų taryboje 

4.3. Higienos paso-leidimo 

reikalvimų (dokumentų) 

kontrolė 

Nijolė Menkuvienė I pusmetis Mokytojų tarybos 

posėdyje, informacija 

tėvams 

 

20.7. Vykdyti pedagoginės veiklos priežiūrą. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo forma 

1. Nustatyti ugdymo dokumentų kokybę: 

1.1. Mokytojų veiklos ir 

įsivertinimo anketos 

Violeta Beresnevičienė 

Jurgita Šakinienė 

Birželis Aptarta mokytojų 

taryboje 

1.2. Tarybų, komisijų 

posėdžių protokolai 

Violeta Beresnevičienė 

Jurgita Šakinienė 

Gruodis 

Birželis 

Aptarta mokytojų 

taryboje 

1.3. Neformaliojo ugdymo 

darbo su grupe ir 

individualaus darbo 

dienynai 

Jurgita Šakinienė Per mokslo 

metus 

Aptarta mokytojų 

taryboje 

1.4. Mokytojų metodinės 

veiklos planai ir jų 

vykdymo analizė 

Jurgita Šakinienė Per mokslo 

metus 

Aptarta mokytojų 

taryboje, metodinėse 

grupėse 

1.5. Mokytojų teminių ir 

individualaus darbo planų 

parengimo ir vykdymo 

analizė 

Jurgita Šakinienė Rugsėjis 

Birželis 

Aptarta mokytojų 

taryboje, metodinėse 

grupėse 

2. Įvertinti ugdymo veiklos kokybę: 

2.1. Mokyklos parodų, 

renginių, projektų 

organizavimo kokybė 

Jurgita Šakinienė Gruodis Metinė veiklos 

programos analizė, 

aptarta mokytojų  

metodinėje taryboje 

2.2. Neformaliojo ugdymo 

programų (dalykų 

programų) veiklos 

efektyvinimas 

Jurgita Šakinienė Gegužė Metinė veiklos 

programos analizė, 

aptarta mokyklos 

metodinėje taryboje 

3. Organizuoti veiklos įsivertinimą: 

3.1. Mokytojų kvalifikacijos 

ir metodinės veiklos 

kompetencijos  

Jurgita Šakinienė Gruodis 

Birželis 

Aptarta metodinėje 

taryboje 

3.2. Direktoriaus Jurgita Šakinienė Birželis Aptarta administracijos 
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pavaduotojo ugdymui, 

ugdymo skyriaus vedėjo 

vadybinės ir metodinės 

veiklos koipetencijos  

Rita Adomaitienė posėdyje 

3.3. Direktoriaus metinė 

veiklos ataskaita  

Violeta Beresnevičienė Vasaris Vadovo veiklos 

ataskaitai pritarta 

Mokyklos taryboje 

3.4. Bibliotekos veiklos 

metinė ataskaita  

Simona Mikalauskaitė Sausis 

Gruodis 

Bibliotekos veiklos 

ataskaita 

3.5. Mokyklos internetinio 

tinklapio efektyvumo 

nustatymas 

Violeta Beresnevičienė Kovas Aptarta  darbo grupėje 

  

20.8 Modernizuoti įstaigos materialinę bazę. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo forma 

1. Dalyvauti mokyklos naujų edukacinių erdvių įrengime (atnaujinime): 

1.1. Tobulinti Rumpiškės 

dvaro edukacines erdves 

Violeta Beresnevičienė 

Nijolė Menkuvienė 

Jurgita Šakinienė 

Rita Budvytytė 

2017 m. Veiklos plano ataskaita 

1.2. Tobulinti naujojo 

Mokyklos pastato 

edukacines erdves 

Violeta Beresnevičienė 

Nijolė Menkuvienė 

Jurgita Šakinienė 

Rita Budvytytė 

2017 m. Veiklos plano ataskaita 

2. Sutvarkyti įstaigos interjerą: 

2.1. Atnaujinti 

informacinius stendus  

Jurgita Šakinienė 

Simona Mikalauskaitė 

Nuolat Atnaujinti stendai 

2.2. Organizuoti 

informacinių stendų, 

numeracijos montavimą 

Nijolė Menkuvienė 

 

Sausis-

vasaris 

Sumontuota numeracija 

2.3. Organizuoti 

bibliotekos stelažų 

montavimą 

Nijolė Menkuvienė 

 

Sausis-

vasaris 

Sumontuoti stelažai 

2.4. Organizuoti naujų 

baldų montavimą 

Nijolė Menkuvienė 

 

Sausis-

vasaris 

Sumontuoti baldai 

3. Įsigyti inventoriaus, mokymo priemonių, atnaujinti mokymo priemones: 

3.1. Papildyti mokyklos 

bibliotekos knygų fondą 

Violeta Beresnevičienė 

Simona Mikalauskaitė 

Per metus Papildytas knygų 

fondas 

3.2. Įsigyti keramikos 

degimo krosnies metalo 

plokštę 

Violeta Beresnevičienė 

Nijolė Menkuvienė 

IV ketvirtis Įsigyta degimo krosnies 

metalo plokštė 

3.3. Įsigyti molbertus 2 

klasių komplektui  

Nijolė Menkuvienė 

Jurgita Šakinienė 

IV ketvirtis Įsigyti molbertai 

1. Įsigyti pagrindines priemones:  

1.1. Įsigyti keramikos 

degimo krosnies 

kompiuterį  

Violeta Beresnevičienė 

Nijolė Menkuvienė 

II pusmetis Įsigyta degimo krosnies 

kompiuterinė įranga  

1.2. Įsigyti kompiuterius  Violeta Beresnevičienė 

Nijolė Menkuvienė 

II pusmetis Įsigyti kompiuteriai 

1.3. Įsigyti grafikos darbų Violeta Beresnevičienė II pusmetis Įsigytas presas 
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spaudai presą  Nijolė Menkuvienė 

 
                                      _____________________________________________ 
 

IX. LAUKIAMAS REZULTATAS 

 

 21. Įgyvendinus uždavinius bus pasiekti pokyčiai: 

 21.1. Užtikrintas įstaigos funkcionavimas.  

  21.2. Tenkinami ugdytinių saviraiškos poreikiai, dalyvaujama parodose, konkursuose, 

projektinėje veikloje. 

  21.3. Užtikrintas bibliotekos vartotojų aptarnavimas, tobulinant švietimo ir informacinę veiklą. 

21.4. Neformaliojo švietimo mokytojų metodinė veikla nukreipta į kompetencijų tobulinimą. 

  21.5. Bendradarbiaujama su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir socialiniais partneriais, teikiama 

įvairaipusė pagalba ugdytiniams. 

 21.6. Atliekami tyrimai, padedantys nustatyti veiklos kokybę ir jų tobulinimo galimybes.  

  21.7. Vykdoma pedagoginės veiklos priežiūra. 

  21.8. Modernizuota įstaigos materialinė bazė. 

 

 

X. LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

 22. Programai 2017 m. įgyvendinti planuojama 320,100 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto. 

          23. Mokinio krepšelio lėšų planuojama 11,600 tūkst. Eur valstybės biudžeto. 

 24. Specialiųjų lėšų planuojama surinkti 29,400 tūkst. Eur (pajamos už paslaugas).  

  

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 25. Programos įgyvendinimą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Šakinienė, 

direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Nijolė Menkuvienė, ugdymo skyriaus vedėja Rita Budvytytė, 

bibliotekininkė Simona Mikalauskaitė ir kiti bendruomenės nariai. 

 26. Programos priežiūrą vykdo direktorė Violeta Beresnevičienė. 

 27. Už programos vykdymą atsiskaitoma įstaigos savivaldos institucijoms ir savininko teises ir 

pareigas įgyvendinančiai institucijai. 

           28. Veiklos planas skelbiamas Mokyklos internetinėje svetainėje www.brakas.lt 

 

___________________ 

 

 

 

http://www.brakas.lt/
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                                                                                                                                                            2017 metų veiklos plano 
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KLAIPĖDOS ADOMO BRAKO DAILĖS MOKYKLOS 2017-2019 METŲ 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS PROGRAMA  

 

Eil. 

Nr. 

Mokytojo ar 

pagalbos 

mokiniui 

specialisto 

vardas ir 

pavardė 

Išsilavinimas ir kvalifikacija 

Mokomasis 

dalykas 

(pareigybė) 

Turima 

kvalifikacinė 

kategorija 

Kvalifikacinės 

kategorijos 

įgijimo data 

Siekiama 

kvalifikacinė 

kategorija 

Atestacijos 

data 
Mokymo 

įstaiga 

Kvalifikacija/ 

specialybė 

1. 

Inga Šmitienė 

  

 

Vilniaus dailės 

akademija,  

Kauno dailės 

institutas 

Vizualinių 

komunikacijų dizaino 

programa, menų 

bakalauro laipsnis Dailės 

mokytojas 

 

Neformaliojo 

švietimo(dailė)   

vyresnioji 

mokytoja 

2014-05-15 

Neformaliojo 

švietimo (dailė)   

mokytojo 

metodininko 

 

2017 m. 

  II  ketvirtis 

 
Vilniaus dailės 

akademija, 

Taikomosios dailės 

fakultetas 

Menų krypties 

vizualinio dizaino 

specialybė, magistro 

laipsnis 

 

2. 
Augustinas 

Burba 

Vilniaus dailės 

akademija  

Vizualinis dizainas, 

menų bakalauro laipsnis Dailės 

mokytojas 

 

Mokytojas, 

neturintis 

kvalifikacinės 

kategorijos 

_ 

Neformaliojo 

švietimo 

(dailė)  

mokytojo 

2017 m. 

 IV ketvirtis 

3. 
Simona 

Mikalauskaitė 

Kauno Vytauto 

Didžiojo 

universitetas,  

Menų fakultetas 

Menotyrininko 

bakalauro laipsnis Dailės 

mokytojas 

 

Neformaliojo 

švietimo 

(dailė)   

mokytoja 

2015-12-08 

Neformaliojo 

švietimo (dailė)   

vyresniojo 

mokytojo 

2018 m. 

II ketvirtis 



 

4.  
Birutė 

Andriekutė 

Valstybinis  

Dailės institutas 

Dekoratyvinės dailės 

dailininkė 
Dailės 

mokytojas 

 

Neformaliojo 

švietimo 

(dailė)   

mokytoja 

2015-09-01 

Neformaliojo 

švietimo (dailė)   

vyresniojo 

mokytojo 

2019 m.  

IV ketvirtis 

 

Mokytojų atestacijos komisijos pirmininkė                                                                                                                               Violeta Beresnevičienė                                                                                                                                                               

Mokytojų atestacijos komisijos 2016-12-07 posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. P3- 3) 

 

 

 

SUDERINTA 

Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos 

direktorė  

 

Violeta Beresnevičienė 

2016-12-29     

 

               

SUDERINTA 

Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos 

tarybos 2016-12-22 

protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. V12-6) 

 

SUDERINTA 

Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos 

mokytojų tarybos 2016-12-28 

protokoliniu nutarimu (protokolas Nr.V6-6) 
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KLAIPĖDOS ADOMO BRAKO DAILĖS MOKYKLOS 

2017 METŲ MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA  

 

   
 

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                                                                                               Jurgita Šakinienė 
    

Ei. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Institucija Data Vykdytojai Atsiskaitymo forma 

1.  Ugdymo kokybės gerinimas 

 

Klaipėdos pedagogų 

švietimo ir kultūros 

centras (toliau - 

KPŠKC) 

I ir II pusmetis  Mokytojai 

Aptarimas metodinės grupės 

posėdžiuose 

Kvalifikacijos tobulinimo ataskaita 

2.  Asmeninis profesinis tobulėjimas 

 KPŠKC,  

Kitos institucijos 
I ir II pusmetis Mokytojai 

Pristatymas metodinės grupės 

posėdžiuose 

Kvalifikacijos tobulinimo ataskaita 

3.  Komandinio darbo tobulinimas: 

1. Veiklos įsivertinimo tobulinimo 

organizavimas 

KPŠKC I pusmetis Darbo grupė 

Pristatymas ir aptarimas mokytojų 

tarybos susirinkime 

4.  Mokytojų ir vadovų atestacijos kvalifikaciniai 

renginiai: 

Kalbos kultūra (40 val.). 

Mokytojų kompiuterinis rašingumas (80 val.). 

Spec. pedagogika ir spec. psichologija (40 

val.). 

Mokyklos vadybos pagrindai (200 val.). 

KPŠKC 

 

 

 

 

 

Klaipėdos tęstinių 

studijų institutas 

I ir II pusmetis 

 

 

 

 

 

I pusmetis 

2017-2019 

metų  

mokytojų 

atestacijos 

programos 

dalyviai 

Pristatymas ir aptarimas mokytojų 

atestacinės komisijos posėdžiuose 

 

 

 

Kvalifikacijos tobulinimo ataskaita 


