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TRAKŲMENO MOKYKLA

2020 METŲ VEIKLOS PLANAS
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PATVIRTINTA
Trakų meno mokyklos
direktoriaus 2020 m.vasario 24
Įsak. Nr. (1.3.) V1-25

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

Trakų meno mokykla, neformaliojo vaikų švietimo įstaiga, adresas – Karaimų g. 10, LT-21104 Trakai. Mokymo kalba – lietuvių. Mokymosi
formos: pavienė ir grupinė. Pagrindinė paskirtis – formalųjį švietimą papildantis ugdymas. Baigus ugdymo programą, mokiniams išduodami formalųjį
švietimą papildančio ugdymo pažymėjimai.

Trakų meno mokykloje mokosi 364 mokiniai iš Trakų bei aplinkinių miestelių ir kaimų, veikia trys skyriai: muzikos (fortepijonas, smuikas,
akordeonas, liaudies, pučiamieji ir mušamieji instrumentai), šokio ir dailės. Lentvario mieste yra muzikos, Aukštadvaryje – dailės ir šokio skyriai.
Mokykloje yra senos kolektyvinio muzikavimo tradicijos (fanfarinis orkestras, įvairūs instrumentiniai ansambliai, šokių kolektyvai), išvystyta meninė
veikla (koncertai, festivaliai, parodos), mokiniai pasiekia puikių rezultatų respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose. Aktyviai bendradarbiaujama su
kitomis šalies ir užsienio švietimo ir kultūros įstaigomis.

Kasmet vykdomi tradiciniai tarptautiniai ir respublikiniai projektai: tarptautiniai meistriškumo/kvalifikacijos tobulinimo kursai ir muzikos
festivalis „Trakų fanfarinė savaitė“, respublikinis fortepijoninės muzikos festivalis „XX amžiaus muzika“, respublikinis styginių instrumentų festivalis -
konkursas „Romantikų įkvėpti“, respublikinis tautinių šokių festivalis „Žvaigždūnė“.

Mokykla tapo kultūrinės traukos centru, nes čia nuolat rengiami Lietuvos bei užsienio profesionalių muzikantų ir meninių kolektyvų koncertai.
Mokyklos mokinių ir meninių kolektyvų koncertinė geografija ir ryšiai su partneriais labai platūs: Lietuva, Latvija, Lenkija, Slovakija, Čekija,

Vokietija, Graikija, Nyderlandai, Turkija, Belgija.
Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės

nutarimais, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus, švietimo
skyriaus vedėjo įsakymais, mokyklos nuostatais, ugdymo ir veiklos planais, mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis, mokyklos savivaldos institucijų
(mokyklos ir mokytojų tarybos) nutarimais, mokyklos direktoriaus įsakymais, metodinių grupių, mokytojų atestacijos komisijos nutarimais, etikos kodeksu.
Mokyklos veiklos planavimo struktūrą sudaro strateginis, metiniai veiklos ir ugdymo planai, ugdymo programos, atskirų muzikos instrumentų individualūs
ugdymo planai.
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II SKYRIUS
MOKYKLOS VIZIJA

Moderni, saugi ir atvira mokykla, savo ugdomuoju poveikiu ir edukacine aplinka prisidedanti prie šalies, rajono ir miesto kultūros bei turizmo plėtros
procesų.

III SKYRIUS
MOKYKLOS MISIJA

Mokykla vykdo ilgalaikes formalųjį švietimą papildančias muzikos, dailės ir šokio programas, tenkina mokinių saviraiškos poreikį, padeda jiems tapti
aktyviais visuomenės nariais.

IV SKYRIUS
PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI

Stiprybės Silpnybės

1. Aukštos kvalifikacijos mokytojai ir kiti darbuotojai.
2. Dalyvavimo nacionaliniuose bei tarptautiniuose konkursuose,

festivaliuose, parodose patirtis.
3. Tarptautinių ir respublikinių meninių-edukacinių projektų

organizavimo patirtis.
4. Gebėjimas organizuoti aktyvią mokyklos meninių kolektyvų,

solistų koncertinę, parodų eksponavimo ir individualią kūrybinę veiklą.
5. Profesionalių muzikantų bei talentingo jaunimo koncertų

organizavimo patirtis.
6. Geras mokyklos įvaizdis.
7. Pasitikėjimu ir pagarba grįsti mokytojų ir mokinių tarpusavio

1. Nėra nuolatinių pritaikytų patalpų šokiui.
2. Trūksta patalpų Aukštadvario skyriuje.
3. Nepakankama mokymo materialinė bazė (šiuolaikinių mokymo

priemonių, muzikos instrumentų trūkumas).
4. Nepakankamai išvystyta mokyklos informacinė-kompiuterinė

sistema.
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santykiai.
8. Glaudus bendradarbiavimas su mokinių tėvais.
9. Aktyvus bendradarbiavimas su partneriais.

Galimybės Grėsmės

1. Nuolatinių patalpų gavimas šokio ugdymo procesui vykdyti.
2. Patalpų išplėtimas Aukštadvario skyriuje.
3. Ugdymo programų pasiūlos bei mokinių skaičiaus padidinimas

Lentvario skyriuje.
4. Pamokų vadybos, planavimo, organizavimo, mokinių įsivertinimo

tobulinimas bei ugdymo metodų įvairinimas.
5. Naujų ugdymo programų pasiūla.
6. Dalyvavimas ir galimybė laimėti įvairiuose meniniuose forumuose.
7. Tradicinių respublikinių ir tarptautinių projektų išlaikymas ir

plėtojimas, didinant dalyvių skaičių ir plečiant geografiją.
8. Prisidėjimas prie miesto ir rajono kultūros, meno bei turizmo

plėtros procesų.
9. Visuomenės nuomonės apie meninį ugdymą formavimas.
10. Projektinės veiklos vystymas.
11. Paramos lėšų gavimas ir panaudojimas.

1. Naujų meninių kolektyvų kūrimasis kitose įstaigose ir privati
laisvųjų mokytojų veikla.

2. Didelė neformalaus ugdymo programų pasiūla Vilniuje.
3. Padidėjusi neformalaus ugdymo programų pasiūla Trakuose.
4. Mokinių mokymosi motyvacijos silpnėjimas.
5. Pakitusios visuomenės vertybinės nuostatos.
6. Nepakankamas finansavimas.

V SKYRIUS
MOKYKLOS VEIKLOS PRIORITETAI

1. Modernios, saugios ir atviros mokyklos sukūrimas.
2. Ugdomuoju poveikiu ir edukacine aplinka prisidėti prie šalies, rajono ir miesto kultūros bei turizmo plėtros procesų.
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MOKYKLOS VEIKLOS 2020 M. M. PLANO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

I TIKSLAS
SUKURTI MODERNIĄ, SAUGIĄ IR ATVIRĄ UGDYMOSI APLINKĄ

Uždaviniai Priemonės, veiksmas Terminai Atsakingi asmenys Laukiami rezultatai Lėšos

1 2 3 4 5 6
1. Apsirūpinti
reikalingomis
šiuolaikinėmis
mokymo ir darbo
priemonėmis

Kompiuterių, kompiuterinių
programų, mini klaviatūrų solfedžio
pamokoms, projektoriaus ir gipso
skulptūrų Aukštadvario dailės
skyriui, koncertinių kostiumų šokių
skyriui įsigijimas.

2020 Mokyklos
direktorius

Mokinių ir mokytojų
motyvacijos didėjimas.
Mokinių bendrųjų
kompetencijų tobulinimas.

SB lėšos
Projektinės lėšos
Paramos lėšos
Įstaigos pajamos

2. Plėtoti IKT
panaudojimą ugdymo
procese

Papildyti klases mokymo procesui
reikalingomis IT vaizdinėmis,
informacinėmis mokymo
priemonėmis.

Nuolat Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui, mokytojai

Mokinių motyvacijos
didėjimas.
Mokinių bendrųjų
kompetencijų tobulinimas.
Mokinių savarankiškos
veiklos poreikio tenkinimas.

Žmogiškieji
ištekliai
Projektinės lėšos

3. Gerinti ugdymo/si
kokybę

Pabaigti FŠPU muzikos ir dailės
programų atnaujinimą.

Iki 2020
kovo 1

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui, metodinės
grupės
koordinatorius,
dalykų mokytojai

Atnaujintos dailės
pagrindinio ugdymo bei
muzikos pradinio bei
pagrindinio ugdymo
programos.

Žmogiškieji
ištekliai
SB lėšos

Pakoreguoti, esant reikalui, mokinių
pažangos ir pasiekimų vertinimo
tvarką.

2020 Mokyklos
direktorius,
metodinė taryba

Skatinamas nuoseklus
mokinių pasiekimų
vertinimas ir įsivertinimas.
Pažanga nuolat fiksuojama
e -dienyne.

Žmogiškieji
ištekliai
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4. Kurti efektyvią ir
nuoseklią mokytojų
kvalifikacijos
tobulinimo sistemą

Plėtojama mokytojų nuolatinio
mokymosi kompetencija. Mokykloje
organizuojami kvalifikacijos
tobulinimo seminarai aktualiomis
temomis. Kolegų pamokų
stebėjimas: mokymasis vieniems iš
kitų.

2020 Mokyklos
direktorius,
metodinė taryba

Mokytojai kasmet
apibendrina ir įsivertina
savo veiklą, tikslingai
renkasi veiklos tobulinimosi
kryptis ir institucijas.

MK lėšos
Projektinės lėšos

Mokytojų 2020 metų atestacijos
programos vykdymas.

2020 Atestacijos komisija,
mokyklos
direktorius

Mokytojai įgyja aukštesnę
kvalifikacinę kategoriją ir
vykdo atitinkamai
kategorijai keliamus
kvalifikacinius
reikalavimus.

Žmogiškieji
ištekliai
SB lėšos
MK lėšos

5. Tikslingai taikyti
aktyviuosius mokymo
metodus pamokose ir
nepamokinėje veikloje

Aktyviai taikyti aktyviuosius
ugdymo metodus pamokose ir
nepamokinėje veikloje. Integruotų
muzikos pamokų pravedimas.

2020 Dalykų mokytojai Mokinių motyvacijos
didėjimas.
Mokinių savarankiškos
veiklos poreikio tenkinimas.

Žmogiškieji
ištekliai

Edukacinių, meninių veiklų
organizavimas netradicinėje
aplinkoje. (žr. veiklos lentelėje).

Visus
metus

Mokyklos
direktorius,
mokytojai

Mokinių motyvacijos
didėjimas.
Mokinių savarankiškos
veiklos poreikio tenkinimas.

Žmogiškieji
ištekliai
Projektinės lėšos
SB lėšos
Paramos lėšos
Įstaigos pajamos

6. Didinti nepamokinio
mokinių užimtumo
galimybes

Vasaros kūrybinių stovyklų, plenerų,
muzikos skyriaus mokinių
ansamblių sesijų organizavimas.

2020
vasara

Mokyklos
direktorius, dalykų
mokytojai

Įdomus ir prasmingas
mokinių (dailininkų, šokėjų,
orkestro) užimtumas
birželio mėnesį.

Įstaigos pajamos
Projektinės lėšos
Paramos lėšos
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Mokinių užimtumo organizavimas
rudens, žiemos ir pavasario atostogų
metu: organizuojamos išvykos į
teatrus, koncertus, parodas.

Visus
metus

Mokyklos
direktorius, dalykų
mokytojai

Mokinių bendrųjų
kompetencijų tobulinimas.

Žmogiškieji
ištekliai

7. Plėtoti prevencinę
veiklą, užtikrinant
mokinių saugumą

Tvarkos, drausmės ir atsakomybės
mokykloje užtikrinimas
supažindinant su elgesio mokykloje
taisyklėmis, instruktuojant prieš
renginius. Vykdomas tėvų
instruktavimas (raštu, per e-dienyno
sistemą) prieš koncertines keliones,
išvykas.

Visus
metus

Mokyklos
direktorius,
mokytojai, tėvai
(globėjai)

Saugios, kultūringos,
tvarkingos ugdymo (si)
aplinkos sukūrimas.
Ugdomos vertybės paremtos
dorovinėmis nuostatomis,
pagarba žmogui, patirčiai,
tradicijoms.

Žmogiškieji
ištekliai

8. Tobulinti mokyklos
įsivertinimo kultūrą

Apibendrinti paskutinių 3 metų
mokyklos įsivertinimo siūlymų
nagrinėtų sričių tobulinimui
įvykdymo rezultatai.
Parengta ataskaita ir, atsižvelgiant į
rezultatus ir siūlymus, parinkta nauja
tema ir/ar gilinamos audituotos.

Visus
metus

Mokyklos veiklos
kokybės įsivertinimo
darbo grupė

Gauta informacija
panaudojama mokyklos
veiklos tobulinimui.

Žmogiškieji
ištekliai

II TIKSLAS
UGDOMUOJU POVEIKIU IR EDUKACINE APLINKA PRISIDĖTI PRIE ŠALIES, RAJONO IR MIESTO KULTŪROS BEI TURIZMO

PLĖTROS PROCESŲ

1 2 3 4 5 6
1. Telkti ir stiprinti
mokyklos ir miesto
bendruomenę
aktyviai kultūrinei
veiklai

Tarptautinių ir respublikinių
projektų „Žvaigždūnė“, „XX
amžiaus muzika“, „Romantikų
įkvėpti“, „Trakų fanfarinė savaitė“,
„Muzika iš toli“ , meninių renginių
(koncertai, parodos), tradicinių

2020 Mokyklos
direktorius, dalykų
mokytojai

Palaikoma ir plečiama meninių
renginių įvairovė. Vyksta
aktyvus mokyklos ir miesto
bendruomenės narių
dalyvavimas ir įsitraukimas į
organizuojamas kultūrines

Žmogiškieji
ištekliai
Projektinės
lėšos
Paramos lėšos
Įstaigos
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švenčių (Kalėdos, Užgavėnės,
Motinos diena, ataskaitinis ir
baigiamieji koncertai), integruoto
projekto „Aš kuriu, aš
gyvenu“ išlaikymas ir plėtojimas.

veiklas. pajamos

2. Organizuoti
aktyvią meninių
kolektyvų
koncertinę, parodų
eksponavimo ir
individualią mokinių
kūrybinę veiklą

Moksleivių koncertinė veikla.
Aktyvus dalyvavimas mokyklos,
miesto, šalies bei tarptautiniuose
meniniuose forumuose,
čempionatuose, festivaliuose,
parodose ir kt. (žr. veiklos
lentelėje).

2020 Mokyklos
direktorius,
projektų
koordinatoriai,
mokytojai

Mokiniai - aktyvūs ir sėkmingi
meninių forumų dalyviai.
Įgyjamos ir plėtojamos
kultūrinė ir socialinė
kompetencijos.

Žmogiškieji
ištekliai
Projektinės
lėšos
SB lėšos
Įstaigos
pajamos

3. Dalyvauti ir siekti
aukštų rezultatų
tarptautiniuose bei
respublikiniuose
konkursuose.

Moksleivių dalyvavimas
respublikiniuose ir tarptautiniuose
konkursuose (žr. veiklos lentelėje).

2020 Dalykų mokytojai Mokiniai - respublikinių ir
tarptautinių konkursų laureatai,
diplomantai.

Žmogiškieji
ištekliai
Projektinės
lėšos
SB lėšos

4. Vystyti
bendradarbiavimą su
kitomis meno ir
muzikos
mokyklomis,
kultūros įstaigomis,
kolektyvais,
menininkais.

Sėkmingai palaikomi esami ir
mezgami nauji ryšiai su partneriais
(LR Vidaus reikalų ministerijos
Reprezentacinis pučiamųjų
orkestras, M.K.Čiurlionio menų
mokykla, Vilniaus Grigiškių meno
mokykla). K. Orfo „Carmina
Burana“ atlikimas, profesinio
bendradarbiavimo dienos
„Draugystės tiltai“ bei festivalio
„Papa Jazz“ surengimas).

2020 Mokyklos
direktorius,
projektų
koordinatoriai,
mokytojai

Įgyvendinama bendra projektinė
veikla su partneriais.

Žmogiškieji
ištekliai
Projektinės
lėšos
SB lėšos
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VI SKYRIUS
2020 METŲ VEIKLOS LENTELĖ

Eil.Nr. Veiklos forma, turinys Data

2020 M. SAUSIS
1 Dalyvavimas Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ II etapo vertinimo komisijoje Šalčininkų

Lietuvos tūkstantmečio gimnazijoje. 8

2 Aukštadvario V klasės mokinių dailės darbų paroda „Aukštadvaris“ Elektrėnų profesinio mokymo centro Aukštadvario
skyriaus fojė. 12-19/01-14

3 Trakų dailės mokinių darbų rinkinių paroda ,,Valanda su daile“ Trakų viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje. Iki vasario 1
4 Aukštadvario V klasės mokinių dalyvavimas piešinių konkurse ,,Baltasis badas“. Konkursą organizuoja Aukštadvario

regioninio parko direkcija. 13

5 Dailės skyriaus mokinių I-ojo pusmečio darbų peržiūros, šokio skyriaus mokinių atsiskaitymai (atviros pamokos) Trakuose
ir Aukštadvaryje (pagal atskirą grafiką).

15- 20

6 Dalyvavimas II-ajame tarptautiniame jaunųjų atlikėjų konkurse „Krištolinė taurė“ 2020 Jūrmaloje (V. Luskevičius, E.
Sadauskas).

18

7 Šokio ir dailės mokinių tėvų susirinkimai. 15- 20
8 Mokinių dalyvavimas VIII respublikiniame jaunųjų atlikėjų konkurse ,,Linksmoji polkutė-2019“ Alytaus meno ir sporto

mokykloje (J. Radionovas, instrumentinis ir birbynių ansambliai).
22

9 Dalyvavimas moksleivių dainų šventės šokių dienos „Po pasaulio medžiu“ seminare šokių kolektyvų mokytojams
Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje Vilniuje.

24

10 Koncertinis pasirodymas Trakų Rajono sportininkų apdovanojimo renginyje Trakų savivaldybėje ( E. Valiokas ir M.
Rimkus).

24

11 IV Respublikinio styginių instrumentų festivalio - konkurso „Romantikų įkvėpti“ organizavimas, mokinių paruošimas. 25
12 Dalyvavimas Arkadyj Gotesman ir Dariaus Rudžio seminare „Perkusijos pasaulis 2020“ Grigiškių meno mokykloje

(mušamųjų instrumentų mokiniai).
27

13 Mokinių ir mokytojų išvyka į Trakų kultūros sostinės pristatymą ir menininkės Lilijos Valatkienės parodos atidarymą
seime.

30

14 Respublikinio Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais konkurso I-asis turas Trakų
meno mokykloje.

30, 31
16.00
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VASARIS
1 Dalyvavimas III respublikinio jaunųjų pianistų „Polifonijos konkurso“ vertinimo komisijos darbe Vilniaus Broniaus Jonušo

muzikos mokykloje.
1

2 Mokyklos tarybos posėdis 3
3 Profesinio bendradarbiavimo diena „Draugystės tiltai“. Lektoriaus V. Bakio seminaras „Kaip ugdyti vaikų kūrybiškumą“ ir

Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytojų metodinės konsultacijos su Trakų meno mokyklos mokiniais ir
mokytojais.

5

4 Vyresnių klasių mokinių susirinkimas. 10
5 Grigiškių ir Trakų meno mokyklų projekto: „Papa Jazz 2020“ koncerto organizavimas ir mokinių paruošimas (R.

Semenavičius, V. Kazlauskas, M. Aliukonis, A. Kareiva).
12

6 XXVIII respublikinis Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais konkurso I-as turas
mokykloje (A. Komičiūtė, M. Stasiūnas M. Puišytė, M. Aliukonis, M. Stanaitis, H. Tomaševič).

13, 19

7 Trakų meno mokyklos, Aukštadvario skyriaus, dailės 2017/2018 m.m. piešimo baigiamųjų darbų paroda ,,Miškas“ Trakų
rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Onuškio filiale.

Nuo 13

8 Muzikos skyriaus mokinių baigiamųjų egzaminų programos perklausos (pagal perklausų grafiką). 15-28
9 Fanfarinio orkestro koncertas Aukštadvaryje. 14
10 Trakų meno mokyklos mokinių koncertas skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai „O paukštis vėl gieda...“ Rūdiškių

kultūros centre (šokių kolektyvai, ansambliai, solistai).
15

11 Dalyvavimas tarptautiniame kūrybos konkurse „Nova Zagora 2020“, Bulgarija (dailės mokiniai). Nuo 14
12 Fanfarinio orkestro koncertas Vasario 16 d. proga Lentvario kultūros rūmuose. 16
13 Moksleivių koncertas Vasario 16 d. proga Trakų salos pilies menėje (A. Baranovska, U. Tijūnėlytė, E. Sadauskas). 16
14 Dalyvavimas III respublikiniame jaunųjų atlikėjų konkurse „Šiaurės Lietuvos kompozitorių dovana liaudies

instrumentams“ Dainų muzikos mokykloje Šiauliuose (U. Tijūnėlytė).
17

15 Dalyvavimas 48-oje tarptautinėje meno parodoje konkurse Lidice - 2020 ,,Gamta“ Lidce, Čekijoje (dailės mokiniai). 17
16 III smuiko mokytojų tarpusavio ugdomojo konsultavimo grupės seminaras-praktikumas Druskininkų M. K. Čiurlionio

muzikos mokykloje tema „Vibrato įgūdžių formavimas“.
18

17 Mokytojų tarybos posėdis. ( 2019 metų veiklos ataskaita, veiklos planas 2020 m., pritarimas dokumentams). 20
18 Trakų meno mokyklos dailės III, IV, V klasių mokinių darbų paroda „Gyvybė-gyvenimas menu” Trakų viešojoje

bibliotekoje.
02-21/03-28

19 XXVIII Respublikinis Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais konkurso II-as turas 28
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Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykloje (saksofonininkai M. Stasiūnas M. Puišytė, M. Aliukonis, H. Tomaševič).
20 Atlikėjos ir pedagogės Mutsumi Saiki fortepijono meistriškumo kursai (muzikos festivalis „Confero vasara“). 28
21 XXVIII Respublikinis Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais konkurso II-as turas

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykloje (A. Komičiūtė, M. Stanaitis).
29

KOVAS
1 Šokių kolektyvo „Žvaigždūnė“ dalyvavimas LNKC konsultacijose ir mokymuose „Istorinis sėlių genties kostiumas, jo

taikymas šios dienos meno kolektyvo reikmėms, dėvėjimo ypatumai“. Lektorė - D. Keturakienė.
3

2 Menininkės Aistės Jurgilaitės parodos „Pavasarinės nuojautos“ atidarymas Trakų meno mokyklos meno galerijoje (J.
Masiukaitė ir V. Budvydaitė).

6

3 Dalyvavimas XI Broniaus Jonušo vardo pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų tarptautinėje konferencijoje ir meistriškumo
pamokose Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykloje (M. Aliukonis, H. Tomaševič).

7

4 Aukštadvario šokio II klasės mokinių dalyvavimas koncerte „Trukt už vadžių-vėl iš pradžių“ Lentvario kultūros rūmuose. 7
5 Dalyvavimas Ukmergės būgnų festivalio koncerte ir seminare LMTA (mušamųjų instrumentų mokiniai). 9
6 Atvira pamoka tema „Pasiruošimas koncertui“. 9
7 Tarptautinio tautinių šokių festivalio „Žvaigždūnė 2020: šokantys ratilai“ organizavimas, pravedimas, mokinių kolektyvų

paruošimas.
11

8 Trakų meno mokyklos dailės III, IV, V klasių mokinių darbų paroda „Gyvybė-gyvenimas menu” Trakų viešojoje
bibliotekoje.

02-21 /03-28

9 Išankstinis solfedžio baigiamasis egzaminas. 12
10 Mokytojos Rasos Kanišauskaitės darbas VI-ojo Lietuvos mokinių konkurso ,,Muzikos olimpas 2020“ vertinimo komisijoje

Vilniaus ,,Lyros“ muzikos mokykloje.
14

11 Aukštadvario dailės mokinių dalyvavimas konkurse-parodoje ,,Aš sveikinu pavasarį“ Elektrėnų profesinio mokymo centro
Aukštadvario skyriuje. Mokytojos Nijolės Mečkovskajos darbas vertinimo komisijoje.

17

12 Dailės mokinių dalyvavimas 8 -ame tarptautiniame meno konkurse ,,Fantazijos šalis“ 2019/20. Slovakija. 17
13 Muzikos ir šokio skyrių mokinių baigiamųjų egzaminų perklausos, dailės baigiamųjų darbų peržiūros (pagal atskirą

grafiką).
Visą
mėnesį

14 Akordeono mokinių dalyvavimas koncerte ,,Draugiškas akordeonas“ Rūdiškių kultūros centre (G. Malinauskaitė, J.
Radionovas, D. Kieras, L. Mečkovskis, E. Sadauskas).

19

15 Mokytojos Renatos Mečkovskienės dalyvavimas 47-osios tarptautinės vaikų kūrybos parodos Lidice 2019 (TVKP) 19-25
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tarptautinės vertinimo komisijos darbe Čekijoje.
16 Dailės mokinių dalyvavimas tarptautiniame vaikų kūrybos festivalyje ,,PIATRA NEAMT IV 2020“ Rumunijoje. 19
17 Fanfarinio orkestro dalyvavimas Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionate Panevėžyje. 21
18 Dalyvavimas Grigiškių meno mokyklos organizuojamame VII respublikiniame tarpdalykiniame muzikos ir dailės

festivalyje „Muzika – vaizduojamasis garsų pasaulis. Gyvūnai mene“ (A. Lapteva, G. Malinauskaitė, K. Bylinskaja, E. K.
Mechovskytės, R. Matuliūkštytė, E. Sverbilova).

26

19 Fortepijono mokinių dalyvavimas respublikiniame kamerinių fortepijoninių ansamblių festivalyje ,,Muzikinės
nuotaikos“ Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje (V. Budvydaitė, J. Masiukaitė).

28

20 Dalyvavimas IV respublikiniame mažųjų pianistų etiudų konkurse ,,Bėgantys pirštukai“ Birštono meno mokykloje. 31
21 Šokių kolektyvo „Žvaigždūnė“ dalyvavimas 2020 m. moksleivių dainų šventės „Tau“ Ansamblių vakaro ,,Yra šalis“ šokių

kolektyvų apžiūroje Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Šokio teatre.
31

BALANDIS
1 XXVIII Respublikinis Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais konkurso finalas Juozo

Gruodžio konservatorijoje Kaune.
1-3

2 XXVIII Respublikinis Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais konkursas LMTA (V.
Čekanauskas, A. Stankevičius).

4

3 Penktos klasės mokinių koncertas. 6
4 Antros klasės mokinių koncertas Trakų meno mokykloje. 9
5 Dalyvavimas respublikiniame festivalyje-konkurse „Sentimentai valsui“ Alytaus meno ir sporto mokykloje (J. Radionovas, L.

Mečkovskis, jaunųjų smuikininkių ansamblis).
8

6 Saksofono mokinių gamų ir etiudų konkursas. 16
7 Aukštadvario skyriaus šokių kolektyvo „Gandriukas“ koncertinė kelionė į Turkiją. 20-26
8 Muzikos ir šokio skyrių mokinių baigiamųjų egzaminų perklausos, dailės baigiamųjų darbų peržiūros.
9 Mokytojo Ričardo Čiupkovo dalyvavimas tarptautinio konkurso „VEJU RITMI 2020“ vertinimo komisijos darbe Liepojoje

(Latvija).
24

10 Darbas tarptautinio konkurso „Jaunasis valtornistas 2019“vertinimo komisijoje Ergli mieste Latvijoje. 24-26
11 Muzikos ir šokio skyrių mokinių baigiamųjų egzaminų perklausos, dailės baigiamųjų darbų peržiūros.
12 Elektroninio dienyno kontrolė. Nuo 24
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GEGUŽĖ

1 Trakų meno ir Karoliniškių MM fortepijono skyriaus mokinių koncertas, skirtas Motinos dienai Trakų meno mokykloje. 2
2 Koncertas, skirtas Motinos dienai Lentvario muzikos skyriuje. 4
3 Šokių kolektyvo „Žvaigždūnė“ koncertinė išvyka į Taliną ir Helsinkį. 1-4
4 Liaudies instrumentų pristatymas renginyje Trakų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“. 4
5 Mokinių koncertas Trakų vaikų lopšelyje-darželyje „Ežerėlis“. 4
6 Mokyklos vyresnių klasių mokinių išvyka į operos „Traviata“peržiūrą Vilniuje, Muzikų sąjungoje.
7 Kauno I muzikos mokyklos mokytojos metodininkės R. Pečeliūnienės mokinių koncerto organizavimas ir pravedimas. 4
8 Atvirų durų diena Trakų meno mokyklos Aukštadvario dailės skyriuje. 6
9 Atvirų durų diena Trakų menomokykloje (dailės, šokio irmuzikos skyrius). 6
10 Muzikos skyriaus mokinių baigiamųjų egzaminų programos perklausos (pagal atskirą grafiką). 11-26
11 Mokinių priėmimas (meninių gebėjimų patikrinimas) į muziką, dailę ir šokį Trakų meno mokykloje. 13
12 Mokinių priėmimas (meninių gebėjimų patikrinimas) į dailę Aukštadvario skyriuje. 13
13 Aukštadvario šokio mokinių dalyvavimas respublikinėse folklorinių šokių varžytuvėse „Patrepsynė 2019“ Šiauliuose. 16
14 Mokytojos Ievos Tijūnėlienės smuiko klasės mokinių koncertas. 17
15 Atestacijos komisijos posėdis. 18
16 Solfedžio baigiamasis egzaminas. 20
17 Dalyvavimas XIII tarptautiniame lengvosios muzikos-džiazo jaunųjų atlikėjų festivalyje-konkurse ,,Elektrėnų žiburiukai

2020“ (M.Aliukonis, A. Kareiva).
22

18 Dailės mokinių darbų peržiūros Trakuose. 25, 28
19 Trakai –Lietuvos kultūros sostinė 2020, C. Orff ,,Carmina Burana“ Trakų bazilikoje. 23
20 Muzikos skyriaus baigiamieji egzaminai. 27
21 Trakų dailės mokinių dalyvavimas tarptautiniame ekslibrisų konkurse Trakų istorijos muziejuje , ,,Trakų Pusiasalio pilis:

vienaragis – kultūrinio, istorinio paveldo simbolis“.
29

22 VII klasės dailės mokinių baigiamieji egzaminai. 29
23 Muzikos skyriaus akademiniai atsiskaitymai, dailės skyriaus darbų peržiūrros ir šokio skyriaus atviros pamokos (pagal

atskirą grafiką).
05-25/
06-12

BIRŽELIS
1 Keliamieji, baigiamieji egzaminai (pagal atskirą grafiką). 05-20/06-11
2 Akademiniai koncertai, dailės darbų peržiūros, šokio atviros pamokos (pagal atskirą grafiką). 05-28/06-13
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3 Mokyklos šokio kolektyvų, fanfarinio orkestro dalyvavimas Trakų miesto šventėje. 5-7
4 Solfedžio mokinių integruota pamoka Muzikinė pasakaitė „Katytės Pūkės lopšinė“ Trakuose ir Lentvario skyriuje. 4, 5
5 Mokyklos mokinių- saksofonininkų koncertas. 4
6 Dailės mokinių plenerai/moksleivių vasaros praktika Trakuose ir Aukštadvaryje. 3-14
7 Išleistuvių vakaras-koncertas, mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimas, dailės darbų paroda Trakų meno mokykloje. 10
8 Akordeono mokinių koncertas ,,Pasidžiaukime kartu“ Trakų meno mokykloje. 13
9 Dokumentų tvarkymas (dienynai, atsiskaitymų protokolai, veiklos ataskaitos). Iki 15
10 Ugdymo plano, veiklos plano rengimo 2020-2021 m. m. darbo grupių posėdžiai. 10-12
11 Mokytojų tarybos posėdis (e. dienynas, akademinių atsiskaitymų protokolai, suvestinės, veiklos ataskaitos). 15
12 Metodinės grupės posėdis. 15
13 Renatos Mečkovskienės dalyvavimas tarptautinio ekslibrisų konkurso ,,Trakų Pusiasalio pilis: vienaragis – kultūrinio,

istorinio paveldo simbolis“ vertinimo komisijoje Trakų istorijos muziejuje.
17

LIEPA
1 Moksleivių dainų šventė „Tau“(šokių kolektyvai, fanfarinis orkestras). 1-6
2 Tarptautinis projektas „Trakų fanfarinė savaitė“. 07-27/08-02

RUGPJŪTIS
1 Metodinių pogrupių posėdžiai (tema: 2020-2021 m. m. planuojama veikla). 08-24/09-01
2 Mokytojų tarybos posėdis. 31
3 Mokytojų metodinės grupės posėdis. 31
4 Mokyklos tarybos posėdis. 31

RUGSĖJIS
1 Rugsėjo I-osios šventės organizavimas ir pravedimas Trakų menomokykloje. 1
2 Aukštadvario šokiomokinių koncertiniai pasirodymaiAuštadvario gimnazijos rugsėjo I-osios šventėje. 1
3 Muzikos, šokio ir dailės mokinių tėvų susirinkimai tema: ugdymo programų reikalavimai, lankomumo užtikrinimas,

tvarkaraščiai, informacijos teikimo tvarka, 2020-2021 m.m.planuojama veikla.
1-6

4 Rugsėjo I-osios šventė Lentvario skyriuje. 2
5 Rugsėjo I-osios šventė Aukštadvario skyriuje. 3
6 Papildomas mokinių priėmimas į šokio skyrių. 4
7 Dailininkės iliustratorės Aurinos Paškevičienės kūrybos paroda Trakų meno mokykloje. Nuo 7
8 Fleitininkės Vilmantės Kaziulytės ir pianistės Kristinos Ivanauskaitės koncertas Trakų meno mokykloje. 8
9 Dailininko Augustino Savicko parodos Trakų salos pilyje darbų replikų paroda ,,Stebiu, improvizuoju ir dedikuoju Nuo 13
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dailininkui A. Savickui“ Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje.
10 Elektroninių dienynų kontrolė. Iki 23

SPALIS
1 Mokytojų ekskursijamokytojų dienos proga. 4
2 Direkcinis posėdis. 8
3 Dailės mokytojos Renatos Mečkovskienės-konkurso vertinimo komisijos narės-tarptautinio konkurso Lidice 2020

pristatymas apdovanojimų teikimo ceremonijoje Čekijos Respublikos ambasadoje.
15

4 Integruotas renginys „Pamoka su kompozitoriumi“. 15
5 Išvykos su mokiniais į IV tarptautinio klasikinės muzikos festivalio „Intermezzo“ koncertus Gariūnų koncertų salėje. 16-31
6 II-VI kl. fortepijono mokinių etiudo konkursas Trakų meno mokykloje, Lentvario skyriuje. 22,23
7 Akordeono pramoginės muzikos festivalis Trakų meno mokykloje. 25
8 Meninių-edukacinių projektų rengimas ir pristatymas finansavimui gauti į LKT.
9 Elektroninių dienynų kontrolė. Nuo 26
10 Mokytojų tarybos posėdis. 29
11 Mokytojų metodinės grupės posėdis. 29
12 Trakų meno mokyklos metodinės grupės projekto „Tarpusavio ugdomasis konsultavimas“ smuiko dalyko mokytojų

praktinis susitikimas Trakų meno mokykloje.
30

LAPKRITIS
1 Baldonės meno mokyklos (Latvija) mokytojų ir mokinių darbų paroda Trakų meno mokykloje. Nuo 9
2 Aukštadvario dailės mokinių kompozicijos darbų paroda ,,Gamtos ritmas“ viešosios bibliotekos Aukštadvario skyriuje. 11-11/12-12
3 Mokytojų atestacijos komisijos posėdis. 12
4 Edukacinė paskaita ir mokinių koncertas ,,Muzikos instrumentų pažinimas“ Trakų meno mokykloje. 12
5 Saksofono mokinių gamų ir etiudų konkursas. 16
6 Varinių pučiamųjų etiudų ir gamų atsiskaitymas. 20
7 Dalyvavimas XIX respublikiniame fortepijoninių ansamblių festivalyje „Šokių pasaulyje“ Vilniaus Rotušėje. 22
8 Mokytojos Rasos Kanišauskaitė atvira pamoka „Ansambliškumo įgūdžių tobulinimas“. 23
9 Metodinė diena mokykloje: I. Tijūnėlienės Metodinis pranešimas tema „Pasidalytosios lyderystės ir mokytojų įsitraukimo į

darbą neformalaus ugdymo mokykloje sąsajos“, V. Baronienės metodinis pranešimas tema „Mokinių grojimo akordeonu
tobulinimas, laikantis psichofizinės vienovės principo“, N. Mečkovskajos metodinis pranešimas tema – ,,Kūrybiškumo
samprata ir jo ugdymas“.

25
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GRUODIS
1 Mokinių dalyvavimas koncerte ,,Gerumo spindulėliai“ Lentvario parapijos namuose. 5
2 Mokyklos langų puošimas. Nuo 7
3 Dalyvavimas eglutes įžiebimo šventėje.
4 Mokytojų Rasos Kanišauskaitės ir Aušros Guobienės fortepijono mokinių koncertas ,,Kai skamba krentančios

snaigės“ (Trakų, Grigiškių meno ir Karoliniškių muzikos mokyklų mokiniai).
12

5 Fanfarinio orkestro koncertas.
6 Aukštadvario dailės mokinių kompozicijos darbų paroda ,,Gamtos ritmas“ Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos

Aukštadvario skyriuje.
Visą mėnesį

7 Klasių kalėdiniai koncertai, akademiniai atsiskaitymai. 14-22
8 Mokytojų atestacijos komisijos posėdis. 14
9 Kalėdinis koncertas ,,Spalvotos kalėdos“ Trakų meno mokykloje (ansambliai). 17
10 Metinė inventorizacija. Iki 18
11 Šokio mokinių koncertas ,,Atvažiuoja kalėdos“ Kultūros rūmų diskotekų salėje. 18
12 Mokinių koncertas Čižiūnų globos centre. 18
13 Aukštadvario šokio mokinių koncertas ,,Žiema“ Aukštadvario bendruomenės namuose ( III, VII klasės). 19
14 Mokytojų tarybos posėdis ( elektroninis dienynas, muzikos skyriaus akademinių atsiskaitymų protokolai, suvestinės, veiklos

ataskaitos, strateginio plano įgyvendinimo ataskaita).
30

15 Mokytojų kalėdinis vakaras. 30

Trakų meno mokyklos
2020 m. vasario 20 d.
mokytojų tarybos posėdyje,
protokolas Nr. 1
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