PATVIRTINTA
Kauno Juozo Naujalio
muzikos gimnazijos direktoriaus
2017 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. VĮ - 28

2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA
I. ĮVADAS
Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija savo veiklą vykdo vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-557 patvirtintais
gimnazijos nuostatais.
2016 m. rugsėjo 1 d. buvo 19 klasių komplektų, 330 mokinių. Gimnazijoje dirba 176
darbuotojų, iš jų 130 pedagogai, 46 administracijos ir ūkio darbuotojai.
II. SITUACIJOS ANALIZĖ
1. 2016 m. veiklos programos tikslų įgyvendinimo analizė.
Veiklos programoje 2016 m. buvo iškeltas tikslai ir jiems įgyvendinti numatyti
uždaviniai:
1. Tobulinti ugdymo sistemą

2. Modernizuoti mokymosi
aplinką

3. Tobulinti mokytojų dalykines
kompetencijas
4. Sutelkti veiklią, solidarią,
nuolat besimokančią, atsakingą
bendruomenę
5. Kurti saugią ir sveiką aplinką,
tobulinti socialinę ir prevencinę
pagalbą mokiniams

6. Plėtoti bendravimo ir
bendradarbiavimo kompetenciją

1.1. Stiprinti mokinių atsakomybę ir motyvaciją.
1.2. Gabių mokinių ir mokinių, turinčių mokymosi sunkumų,
poreikių tenkinimas
1.3. Tobulinti pamokos vertinimo kaip ugdymo sistemą,
orientuotą į kiekvieno vaiko individualią pažangą.
1.4. Vykdyti pamokų nelankymo prevenciją.
1.5.Įvesti kompiuterinės natografijos dalyką.
1.6. Muzikos teorinių dalykų integracija.
2.1. Atnaujinti mokymosi erdves.
2.2. Saugumo sistemos įdiegimas.
2.3. Atnaujinti sporto inventorių.
2.4. IKT panaudojimo ugdymo(-si) procese efektyvinimas
3.1. Skleisti ir dalintis gerąja darbo patirtimi
3.2. Dalyvauti kvalifikacijos kėlimo programose, seminaruose
4.1. Skatinti mokinius bei mokytojus kūrybiškai atsiskleisti,
siekti žinių, tobulėti.
4.2. Aktyvinti mokinių tėvų švietimą ir informavimą.
5.1. Atlikti mokinių ir jų tėvų tyrimą „Psichotropinių
medžiagų masto įvertinimas gimnazijoje“
5.2. Tobulinti tabako, alkoholio ir psichotropinių medžiagų
vartojimo, priekabiavimo, tyčiojimosi prevencines veiklas.
5.3. Efektyvinti Vaiko gerovės komisijos veiklą
6.1. Gausinti socialinių partnerių ratą
6.2. Turtinti bendradarbiavimo su socialiniais partneriais
veiklas
6.3. Aktyvinti tėvų bendradarbiavimo tradicijas
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2. Mokinių pasiekimų rezultatų analizė
2015 – 2016 m. m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikroje dalyvavo 27 mokiniai.
Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus gavo 26 mokiniai.
20 gimnazijos abiturientų gavo brandos atestatus.

BRANDOS EGZAMINUS LAIKĖ IR GAVO BRANDOS ATESTATUS
2015 m.
22
22
-

Abiturientų skaičius
Mokinių, laikiusių egzaminus, skaičius
Baigė su pagyrimu
Gavo mokinio pasiekimų pažymėjimus
Gavo vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą

2016 m.
20
20
-

BRANDOS EGZAMINŲ IŠLAIKYMAS
Egzaminas

Lietuvių kalba

Tipas

Valstybinis
Mokyklinis
Valstybinis
Valstybinis
Valstybinis

2015 m.

2016 m.

Laikė egz.

Išlaikė egz.

Išlaikymas, proc.

Laikė egz.

Išlaikė egz.

22
3

19
3

50,3
7

19
1

19
1

Išlaikymas proc.
(r. sav.)
41
7

Biologija
Matematika
Informacinės
technologijos
Užsienio kalba (anglų) Valstybinis

4

3

42,3

4
1

4
1

54
100

22

21

66,8

20

20

60

Istorija
Geografija
Muzikologija

6
4
19

6
4
18

42,8
45,5
7

4
2
20

4
2
20

50
41
8

Valstybinis
Valstybinis
Mokyklinis

Lyginant valstybinių brandos egzaminų išlaikymą su Lietuvos mokinių išlaikymu geriausiai sekėsi laikyti informacinių technologijų, anglų,
matematikos valstybinius brandos egzaminus. Kitais mokslo metais reikia skirti didesnį dėmesį istorijos, lietuvių kalbos, geografijos mokymui ir mokinių
egzaminų pasirinkimui.
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2014 – 2015 M.M. IR 2015-2016 M. M. METINIO 5 - 8 IR I - IV KLASIŲ MOKINIŲ
LANKOMUMO PALYGINIMAS
PRALEIDO PAMOKŲ

NEPATEISINTOS

PRALEIDO PAMOKŲ

NEPATEISINTOS

KONCENTRAI

PER 2014-2015 M.M.

PER 2014-2015 M.M.

PER 2015-2016 M.M.

PER 2015-2016 M.M.

5-8 kl.

14250

6997

5918

2499

I-II

9944

6406

1680

1636

III-IV

10165

6688

2266

2762

Iš viso:

34359

20091

9864

6897

Tenka 1 mok.

99

58

30

21

Kitais mokslo metais reikia didesnį dėmesį skirti pamokų praleidinėjimo be priežasties, bėgimui iš pamokų, vėlavimo prevencijai, į šią veiklą įtraukiant
mokinių tarybą, Vaiko gerovės komisiją.
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2016 M. M. MENINIO UGDYMO PASIEKIMAI
2016 metais gimnazijos mokiniai ir mokytojai organizavo bei dalyvavo 329 užklasinės ir koncertinės veiklos priemonėse - muzikiniuose konkursuose,
festivaliuose, koncertuose, meistriškumo pamokose, paskaitose, bendrojo lavinimo projektuose, konkursuose, parodose, edukacinėse priemonėse, ekskursijose,
minėjimuose, šventėse. Dalyvauta: muzikinių konkursų ir festivalių, 183 koncerte, meistriškumo kursuose, 42 priemonėse ikimokyklinėse įstaigose; 14 bendrojo
lavinimo projektų ir akcijų, 11 parodose, 28 konkursuose, 5 varžybose, 39 ekskursijose, 39 edukaciniame užsiėmime.

Tarptautiniai muzikos konkursai ir festivaliai
2016 metais gimnazijos mokiniai dalyvavo tarptautinių jaunųjų atlikėjų konkursuose Lietuvoje, Vokietijoje, Austrijoje, Italijoje, Latvijoje, Belgijoje.
Mokiniai laimėjo Grand Prix – 2, I vietų – 6, II vietų – 7, III vietų – 13, diplomų – 5.
Tarptautiniai konkursai

Vieta
Grand
Prix

Tarptautinis kamerinių ansamblių konkursas „Pavasario sonata“
nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje
Tarptautinis konkursas „Muzikinė akvarelė“ Anykščiuose
Tarptautinis kamerinių ansamblių konkursas „Muzikuojame su
draugais“ Rygoje
Tarptautinis konkursas „Muzikuojame dviese“

I

II

IV tarptautinis Cesar Franck pianistų konkursas Briuselyje
Tarptautinis A. Segovijos konkursas Vokietijoje

Diplomas

1

1

1

1

1

3

2

2

2

2
1

Tarptautinis konkursas „Jaunieji talentai 2016“
Tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas „Edelweis“ Vienoje

III

1

1
1
1

6

Tarptautinis klarnetininkų konkursas „Saverio Mercadante“

1

X tarptautinis B. Dvariono konkursas

1
4

Tarptautinis konkursas Gradus ad Parnasum
VIII tarptautinis jaunųjų atlikėjų kamerinės muzikos konkursas
„Muzikos tiltai – 2016“
I tarptautinis konkursas „Trofeo musicale“
VI tarptautinis Liutauro Vėbros obojininkų konkursas
Tarptautinis J. Jurjans valtornistų konkursas „Jaunais mežadznieks“
Latvija (Ergli)

1
1

1
1
1

1

Gimnazijoje suorganizuotas II Tarptautinis Lietuvos muzikos patriarcho Juozo Naujalio chorų festivalis – konkursas. Gimnazijos jaunių choras „Cantica“
dalyvavo XXIV Taptautiniame sakralinės, adventinės ir kalėdinės muzikos festivalyje - konkurse „Cantate Domino 2016”, VI Tarptautiniame sakralinės muzikos
festivalje – konkurse „Kaunas Musica Religiosa”. Dominyka Norbontaitė, Airinė Taučaitė, Rokas Makštutis, Marija Raisanen, Aistė Karpavičiūtė koncertavo su
VDU Muzikos akademijos ir gimnazijos jungtiniu orkestru (dirigentas Jonas Janulevičius) tarptautiniame festivalyje „Kaunas 2016“. Pijus Paškevičius, Rapolas
Bartulis, Amelija Lapinskaitė koncertavo tarptautinio M. K. Čiurlionio festivalio koncerte „Ateities vardai“ LMTA Didžiojoje salėje. Gimnazijos styginių
kvartetas „Mozaika“ dalyvavo tarptautinių mokomųjų mokinių bendrovių mugės „Innovative business“ organizuotame talentingų Lietuvos jaunuolių
apdovanojimuose.

Respublikiniai muzikos konkursai ir festivaliai
Gimnazijos mokiniai dalyvavo 13 respublikos ir miesto jaunųjų atlikėjų konkursų, kuriuose pelnė: Grand Prix – 1, I vietų – 12, II vietų –9, III vietų – 7,
laureatų – 8, diplomų – 20.
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Respublikiniai konkursai

Grand
prix

Vieta
Laureatas

Diplomas
5

Respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Muzikos garsai“

3

7

XIX Nacionalinis Balio Dvariono pianistų ir stygininkų konkursas

1

3

Respublikinis Kęstučio Ivaškevičiaus stygininkų konkursas

I
1

IV respublikinis J. Urbos smuikininkų konkursas
IV respublikinis antrojo muzikos instrumento (fortepijono) konkursas „Su
Šypsena“
Respublikinis ansamblinio muzikavimo konkursas „Lietuva aš už muziką“
1
Respublikinis muzikos mokyklų jaunųjų dirigentų konkursas, skirtas 120osioms Kazimiero Viktoro Banaičio gimimo metinėms paminėti
Lietuvos nacionalinis akordeonistų konkursas

1

IX respublikinis klasikinės gitaros konkursas
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XV Kauno regiono jaunųjų dirigentų konkursas
Respublikinis kamerinių ansamblių festivalis - konkursas „Muzikuokime
drauge“
II nacionalinis varinių pučiamųjų instrumentų solistų konkursas „Vario garsai“
Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje
VIII respublikinis J. S. Bacho jaunųjų pianistų konkursas

1

II
6

III
1

1

2

1

1

1
2

1

2

1

2

1

1
2

1
2

1

Gimnazijoje buvo organizuotas XVII Lietuvos muzikos ir meno mokyklų styginių instrumentų festivalis „Arco“, Respublikinis Kęstučio Ivaškevičiaus
stygininkų konkursas, projektas „Dedikacija Juozui Naujaliui“ (koncertas ir XV jaunųjų choro dirigentų konkursas, skirtas Juozo Naujalio 147-osioms gimimo
metinėms), projektas „Lietuviškos muzikos erdvės“ (skirtas lietuvių kompozitorių jubiliejinėms gimimo metinėms). Bendro fortepijono mokiniai dalyvavo III
respublikiniame antro instrumento (fortepijono) festivalyje „Laisvalaikio muzika“.
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Koncertai
Gimnazijos jaunių choras „Cantica“ surengė 11, orkestras - 3 koncertus įvairiose Kauno miesto salėse. Natanas Bairakas, Gabrielė Sutkutė, Milda
Kraujutaitytė, Stasys Makštutis, Rugilė Ambrozevičiūtė, Vaida Mikalajūnaitė, Eglė Gudaitytė, Jonė Barbora Laukaitytė, Aistė Karpavičiūtė Kauno valstybinėje
filharmonijoje surengė koncertą su Kauno miesto simfoniniu orkestru (dirigentas Jonas Janulevičius). Kauno valstybinėje filharmonijoje įvyko gimnazijos
mokinių koncertas „Muzika ne tik pučiamiesiems“ su Kauno pučiamųjų instrumentų orkestru „Ąžuolynas“. M. Rostropovičiaus paramos ir labdaros fondo
remiami gimnazijos mokiniai Pijus Paškevičius ir Rapolas Bartulis koncertavo Klaipėdoje ir Vilniuje Valdovų rūmuose su Klaipėdos kameriniu orkestru.
Metodinė sklaida
Gimnazijos mokytojai I. Klusaitė, D. Povilaitienė dalyvavo ir skaitė pranešimus Europos kamerinės muzikos mokytojų asociacijos (ECMTA)
suvažiavimuose Varšuvoje ir Taline. Mokytoja D. Povilaitienė buvo XII tarptautinio kamerinių ansamblių konkurso „Muzikuojame su draugais“ Rygoje
vertinimo komisijos nare, pravedė seminarą kamerinių ansamblių mokytojams ir meistriškumo pamoką Rygos muzikos mokykloje, meistriškumo pamokas
kameriniams ansambliams Tartu H. Ellerio muzikos mokykloje. Mokytoja I. Klusaitė pravedė meistriškumo pamokas XIX tarptautiniuose kamerinės muzikos
kursuose styginiams intrumentams Pracatinat centre Turine, Italijoje, meistriškumo pamokas kameriniams ansambliams ECMTA konferencijoje Taline.
Mokytoja B. Kumpikienė pirmininkavo priėmimo į LMTA komisijoje, dalyvavo III respublikinio J. S. Bacho konkurso nacionalinėje M. K. Čiurlionio
menų mokykloje komisijos darbe, B. Dvariono jaunųjų pianistų konkurso komisijos darbe, dirbo tarptautinio muzikos mokyklų konkurso vertinimo komisijoje
Jonavoje. Mokytojos L. Rinkevičienė, R. Rinkevičiūtė, organizavo respublikinį pianistų konkursą „Muzikos garsai“ ir kartu su mokytoja T. Muraško dalyvavo
vertinimo komisijos darbe. Mokytoja L. Bliujienė dirbo J. Urbos IV respublikiniame styginių instrumentų konkurso vertinimo komisijoje. Mokytojai A.
Bernotaitis, A. Dirmauskas dalyvavo Vasaros muzikos akademijos 2016 kūrybinėse dirbtuvėse Raudondvaryje. Mokytojas R. Daugėla buvo vertinimo komisijos
narys XI tarptautiniame sakralinės muzikos festivalyje Daugpilyje, Nacionaliniame chorų konkurse Minske, Tarptautiniame chorų konkurse Barczevas
Lenkijoje, Tarptautiniame chorų konkurse Miedzyzdroja Lenkijoje, Tarptautiniame Jaunimo muzikos festivalyje ir konkurse Bratislavoje.
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Seminarai
Gimnazijoje suorganizuotas pianistės G. Gedvilaitės (Vokietija – Lietuva) seminaras ir meistriškumo pamokos „Sceninė išraiška klasikinėje muzikoje“,
Kaliningrado F. Chopino muzikos mokyklos I. Jordanovos seminaras ir meistriškumo kursai „Muzikantas ir jo rankos: fiziologinė prigimtis ir judesių sistemos
formavimas“. Praktinį seminarą „Dainuojame žaisdami ir žaidžiame dainuodami“ pravedė Vilniaus kolegijos menų ir kūrybinių technologijų fakulteto docentė
Eglė Juozapaitienė. Gimnazijoje įvyko VDU MA lektorės Š. Čepliauskaitės seminaras ir meistriškumo pamokos „Romantizmo epochos šokių (nuo M. K.
Oginskio iki F. Chopino) interpretacijos uždaviniai“. Meistriškumo kursus „Ansamblinio grojimo įgūdžių lavinimas“ pravedė nacionalinės M. K. Čiurlionio
menų mokyklos mokytojas, pianistas G. Cinauskas. Gimnazijoje įvyko seminaras „Aktualūs fortepijono metodikos klausimai“. Gimnazijos mokytojai dalyvavo
XXXV EPTA konferencijoje Klaipėdoje.
Meistriškumo kursai, paskaitos, atviros pamokos
Gimnazijos mokiniai ir jų pedagogai dalyvavo muzikos meistriškumo kursuose: VDU MA prof. Raimondo Butvilos meistriškumo kursuose, LMTA prof.
A. Žvirblytės meistriškumo pamokos, LMTA doc. R. Lipinaitytės meistriškumo pamokos, pianisto R. Vingro (Lietuva – Anglija) meistriškumo pamokos VDU
Muzikos akademijoje, prof. D. Hecht (JAV – Singapūras) meistriškumo pamokos. Gimnazijos Didžiojoje salėje įvyko saksofonisto Karolio Lipinskio muzikos
akademijos profesoriaus asistento R. Žoliedziewski meistriškumo pamokos ir koncertas. Meistriškumo pamokas gimnazijoje vedė prof. F. Pavri (UK) ir prof. P.
Geniušas (Lietuva), LMTA doc. V. Paukštienė.

Parama, premijos, stipendijos
2016 m. gimnazijos mokinius rėmė M. Rostropovičiaus paramos ir labdaros fondas. Fondo stipendininkais tapo Amelija Lapinskaitė, Rokas Makštutis,
Simonas Miknius, Rapolas Bartulis, Pijus Paškevičius. Gimnazijos mokiniai Gabrielė Sutkutė ir Rokas Makštutis apdovanoti Lietuvos respublikos Prezidentūroje
ir Vyriausybės rūmuose.
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Bendrojo lavinimo priemonės
Mokiniai dalyvavo „Gamtos kengūra 2016“, tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2016“ respublikiniame vertimų ir iliustracijų konkurse
„Tavo žvilgsnis 2016“, „Lietuvių kalbos kengūra 2016“, „Anglų kalbos kengūra 2016“, „Matematikos kengūra 2016“, Kauno miesto 10 klasių anglų kalbos
olimpiadoje, Kauno miesto ugdymo įstaigų 1 – 12 klasių mokinių kūrybinių darbų parodoje – konkurse „Sveikatos aruodas“ gimnazijos „Kūrybos savaitės“
renginiuose, bendrojo lavinimo projektuose „Meilė Tėvynei mažoj širdelėj“, „Pagaukim, muzikos paukštę“, „Kaip gimsta muzika ir eilės“, „Aš noriu muziką
nupiešti“, „Sudie, rudenėli“, „Pažink epochos veidą“, pedagogų festivalyje „Kuriu savo vaikams“, 9 parodose, taip pat dalyvavo tarpklasinėse krepšinio,
varžybose. 4b klasė pastatė miuziklą „Į muziką vienu ritmu“.

Veikla ikimokyklinėse įstaigose
Gimnazijos mokiniai dalyvavo 34 koncertuose ir bendruose meniniuose projektuose su Kauno miesto lopšeliais - darželiais.
Ekskursijos, edukacinė veikla
2016 metais gimnazijos mokiniai buvo išvykę arba dalyvavo 21 ekskursijoje ir 11 edukacinėje programoje.
3. Veiklos įsivertinimo rezultatai.
Didžiausi privalumai

Didžiausi trūkumai

4.3.2. Gabių ir talentingų vaikų ugdymas

1.2.3. Mokyklos kaip organizacijos pažangos siekis

2.3.3. Mokytojo ir mokinio dialogas

1.3.3. Aplinkos jaukumas

3.2.1. Mokinių mokymosi rezultatai

5.2.2. Įsivertinimo rezultatų naudojimas

4.1.2. Mokinių asmenybės ir socialinė raida

5.5.1. Lėšų vadyba
5.5.2. Turto vadyba
5.5.3. Patalpų naudojimas
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PLANUOJAMA VEIKLA
Tikslai

1. Gerinti
ugdymo
proceso
kokybę
gimnazijoje
ir siekti
mokinių
aukštų
ugdymosi
rezultatų

Uždaviniai

Priemonės pavadinimas

Numatomas rezultatas

Vykdytojai,
partneriai

Ištekliai

1.1. Keisti ir
optimizuoti
ugdymo turinio ir
proceso vadybą,
įgyvendinant
Pradinio,
pagrindinio ir
vidurinio ugdymo
aprašo nuostatas
ir Geros
mokyklos
sampratą.
1.2. Tobulinti
gimnazijos
administracijos,
mokytojų ir
švietimo pagalbos
specialistų
bendrąsias ir
dalykines
kompetencijas.

1.1.1. Skatinti atvirų ugdymo
(si) aplinkų (bibliotekos,
koridoriaus, gimnazijos kiemo)
naudojimą pamokose.
1.1.2. Sukurti mokinio
asmeninės pažangos stebėsenos
sistemą.
1.1.3. Palaikyti mokinių tarybos
iniciatyvą kuriant poilsio zonas.

Stiprėja mokinių
bendravimo ir
bendradarbiavimo kultūra,
didėja mokinių pažangumas
ir pasiekimų lygis,
sukuriama draugiška
aplinka, kurioje
bendruomenės nariai vertina
ir gerbia vieni kitus.

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui,
Direktoriaus
pavaduotoja
meniniam
ugdymui,
Mokinių taryba

Žmogiškieji
ištekliai,
biudžeto
lėšos

1.2.1. Sudaryti sąlygas mokinio
pažinimo ir asmenybės brandos
vertinimo kompetencijos
tobulinimui.
1.2.2. Dalyvauti seminaruose ir
mokymuose įgyjant naujų
kompetencijų naudoti
naujausias informacines
technologijas ir taikyti aktyvius
mokymosi metodus.
1.2.3. Skatinti mokytojus vis
dažniau organizuoti integruotas
pamokas, pamokas
netradicinėse erdvėse.
1.2.4. Aktyvinti mokinių tėvų
švietimą ir informavimą.

Ugdymo procese
naudojamos kompiuterinės
programos, el. vadovėliai,
planšetės ir kitos
šiuolaikinės priemonės,
stiprėja mokinių mokymosi
atsakomybė, 65 proc. gerėja
pamokos kokybė, mokytojai
dalyvauja kvalifikacijos
seminaruose, gimnazijoje
dirba aukštos profesinės
kompetencijos mokytojai.

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui,
Direktoriaus
pavaduotoja
meniniam
ugdymui

Žmogiškieji
ištekliai,
biudžeto
lėšos

Darbą
Refleksija
reikia
užbaigti
2017
Aptarimas
direkciniuose
posėdžiuose,
metodinėse
grupėse

2017

Aptarimas
direkciniuose
posėdžiuose,
metodinėse
grupėse
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1.3. Užtikrinti
gimnazijos
infrastruktūros,
įrangos ir
priemonių
atnaujinimą.

1.2.5. Sudaryti sąlygas
mokytojams siekti aukštesnės
kvalifikacines kategorijos.
1.3.1. Atlikti būsimų pirmokų
klasių bei užsienio kalbos
kabinetų remontus.
Suremontuoti akordeono, arfos
ir pučiamųjų instrumentų klases
bei atlikti antrojo aukšto
kosmetinį koridoriaus remontą
K. Mindaugo pr. pastate. Įrengti
stebėjimo kameras lauke ir K.
Mindaugo pr. pastato
koridoriuose.
1.3.2. Plėsti IKT tinklą, įrengti
kompiuterines darbo vietas
muzikinio ugdymo kabinetuose,
skatinti mokytojus naudotis
IKT, mokomosiomis
kompiuterinėmis programomis
ugdymo procese, pučiamųjų,
styginių, klavišinių instrumentų
įsigijimas muzikiniam ugdymui.
1.3.3. Gamtamokslių dalykų
kabinetų aprūpinimas
reikiamomis mokymo
priemonėmis.

Švaresnės tvarkingesnės
ugdymui pritaikytos erdvės,
sudarytos sąlygos gabių
vaikų ugdymui. Sukurta
mokymosi pažangą
skatinanti ugdymą (si)
aplinka, pagerės gimnazijos
mokinių gamtamokslis
ugdymo procesas.

Direktorius,
Direktoriaus
pavaduotojas
administracijai
ir ūkiui

Biudžeto
lėšos

2017

Aptarimas
Mokytojų
tarybos
posėdyje,
Gimnazijos
tarybos
posėdyje

13
1.4. Užtikrinti
strateginio plano
1 tikslo ir
uždavinių
įgyvendinimo
stebėseną.

2. Tapti Kauno
regione
muzikinio
švietimo ir
bendrakultūrin
iu muzikinio
ugdymo centru

2.1. Tobulinti
bendravimą ir
bendradarbiavimą
su socialiniais
partneriais.

1.4.1. Sukurti gimnazijos
veiklos įsivertinimo sistemą.
1.4.2. Parengti anketas
gimnazijos bendruomenei
siekiant atpažinti silpnąsias ir
stipriąsias veiklos sritis.
1.4.3. Įvertinti strateginio plano
1 tikslo siekimo būklę ir
numatyti uždavinių
įgyvendinimo rodiklius kitiems
metams.
2.1.1. Sudaryti ir atnaujinti
bendradarbiavimo sutartis,
rengti bendrus renginius,
suteikti galimybes socialinių
partnerių atstovams atlikti
praktiką gimnazijoje,
organizuoti socialinių partneriu
meistriškumo pamokas.
2.1.2. Užmegzti ryšius bei
pasirašyti bendradarbiavimo
sutartį su Tartu Heino Eller
muzikos mokykla (Estija).
2.1.3. Rengti konsultacijų ciklą
ketinantiems stoti į gimnaziją,
atlikėjo raiškos mokytojai teiks
konsultacijas Kauno regiono
gabiems muzikai vaikams.
2.1.4. Skatinti dalyvauti
gimnazijoje organizuojamuose
festivaliuose ir konkursuose
(respublikinis stygininkų
festivalis „Arco“, respublikinis

Sukurta gimnazijos veiklos
įsivertinimo sistema:
parengtos anketos, atlikta
apklausa, įvykdyta analizė,
siekiant atpažinti
bendruomenės veiklos
stipriąsias ir silpnąsias
veiklos sritis. Remiantis
duomenimis numatomos
veiklos kitiems metams.

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui,
Direktoriaus
pavaduotoja
meniniam
ugdymui,
socialinis
pedagogas

Žmogiškieji
ištekliai

2017

Aptarimas
Mokytojų
tarybos
posėdyje,
metodinėse
grupėse

Bendri renginiai,
susitikimai. Socialiniai
partneriai perteikia gerąją
patirtį: mokytojai ir
mokiniai praplečia turimas
ir įgyja naujas
kompetencijas. Užmegzti
ryšiai ir pasirašyta
bendradarbiavimo sutartis
su Tartu Heino Eller
muzikos mokykla (Estija).
Parengtas konsultacijų
ciklas ketinantiems stoti į
gimnaziją mokiniams,
aktyviai dalyvaujama
gimnazijos
organizuojamuose
festivaliuose ir
konkursuose.

Direktorius,
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui,
Direktoriaus
pavaduotoja
meniniam
ugdymui

Žmogiškieji
ištekliai

2017

Aptarimas
Mokytojų
tarybos
posėdyje,
metodinėse
grupėse
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2.2. Tobulinti
bendravimo ir
bendradarbiavimo
kompetencijas.

2.3. Užtikrinti
mokinių,
atvykusių iš kitų
savivaldybių
apgyvendinimą.

2.4. Užtikrinti
strateginio plano
2 tikslo ir
uždavinių
įgyvendinimo
stebėseną.

jaunųjų pianistų konkursas
„Muzikos garsai“).
2.2.1. Dalyvauti kitų įstaigų
pedagogų kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose, tėvams
vesti seminarus, paskaitas
pasitelkiant išorės lektorius.
2.2.2. Skatinti dalyvauti
gimnazijos organizuojamuose
seminaruose, meistriškumo
kursuose, atvirose pamokose.

2.3.1. Ieškoti galimybių
apgyvendinti mokinius Švietimo
ir mokslo ministerijai
pavaldžios įstaigos
bendrabutyje.
2.3.2. Etatų bei finansų
reikalingų, mokinių priežiūros
bendrabutyje funkcijoms atlikti
analizė.
2.4.1. Nuomonių analizė apie
paskyros socialiniame tinkle
sukūrimą.
2.4.2. Tęsti veiksmingumo
analizę bendravimo ir
bendradarbiavimo su
socialiniais partneriais.
2.4.3. Ruošti statistinę analizę
apdorojant, susisteminant
duomenis, randant koreliacinį
ryšį tarp teiktų konsultacijų ir

Formuojama gerosios
patirtiems sklaida, įgalinanti
veiklią, solidarią,
informuotą bendruomenę.

Atlikta etatų ir finansų
reikalingų mokinių
priežiūrai bendrabutyje
funkcijų analizė, rasta
galimybė apgyvendinti
mokinius ŠMM pavaldžios
įstaigos bendrabutyje.

Atsiradus informacijos
sklaidos poreikiui, sukurta
socialinio tinklo paskyra.
Analizės duomenų pagrindu
tobulinamas bendravimas su
socialiniais partneriais.
Atsižvelgiant į konsultacijų
analizės rodiklius,
įgalinančius prielaidas,
lemiančias tėvų pasirinkimą
leisti mokytis vaikus mūsų

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui,
Direktoriaus
pavaduotoja
meniniam
ugdymui,
psichologas,
socialinis
pedagogas,
klasės vadovai
Direktorius,
Direktoriaus
pavaduotojas
administracijai
ir ūkiui,
Vyr. buhalterė

Žmogiškieji
ištekliai

2017

Aptarimas
Mokytojų
tarybos
posėdyje,
metodinėse
grupėse,
klasės
valandėlių
metu

Žmogiškieji
ištekliai,
biudžeto
lėšos

2017

Aptarimas
direkciniuose
posėdžiuose,
Gimnazijos
tarybos
posėdyje

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui,
Direktoriaus
pavaduotoja
meniniam
ugdymui

Žmogiškieji
ištekliai

2017

Aptarimas
Mokytojų
tarybos
posėdyje,
Gimnazijos
tarybos
posėdyje,
metodinėse
grupėse
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stojimo į gimnaziją rezultatų.
2.4.4. Įvertinti strateginio plano
2 tikslo siekimo būklę ir
numatyti uždavinių
įgyvendinimo rodiklius kitiems
metams.
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gimnazijoje.

