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PATVIRTINTA 

Kupiškio meno mokyklos direktoriaus  

2021 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V-4 

 

KUPIŠKIO MENO MOKYKLOS 

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

VIZIJA 

Moderni, darni, tobulėjanti mokykla, siekianti asmens ugdymo(-si) sėkmės ir kūrybiškumo. 

 

MISIJA 

Kiekvienam mokiniui teikiant kokybišką ugdymą, siekti saviraiškos, meninės brandos ir kultūrinių vertybių raiškos. 

 

VERTYBĖS 

Kūrybiškumas. Tobulėjimas. Atsakomybė. Tolerancija. 

 

VEIKLOS PRIORITETAI 

1. Siekti mokinio asmenybės ūgties. 

2. Tobulinti mokymąsi skatinančias aplinkas. 

 

Strateginis tikslas: Kompetencijomis grįstas ugdymas(-sis), siekiant mokinio asmenybės ūgties. 

1. Tikslas: Bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymas, siekiant mokinio pasiekimų ir pažangos 

Uždaviniai  Įgyvendinimo priemonės  Vykdytojai  Įvykdymo 

terminas 

Laukiamas rezultatas Ištekliai 

1.1. Kokybiškas ir 

kūrybiškas meninių 

ugdymo programų 

vykdymas. 

1.1.1. Koreguoti dalykų programas, 

atspindinčias šiuolaikinio mokymo 

bei mokymosi sampratą, 

kompetencijų lavinimą ir inovacijų 

paiešką. 

Mokytojai Kovas–

gruodis 

100 proc. mokytojų užtikrina efektyvų mokinių 

bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymą, jų 

tęstinumą namų ir kitoje visuomenės gyvenimo 

aplinkoje. 

Ž 

1.2. Mokinių 

socialinių, emocinių ir 

kultūrinių 

1.2.1. Mokytojų kvalifikacijos 

kėlimo plano parengimas, tikslingas 

mokytojų profesinio tobulėjimo 

Direktorius Vasaris 100 proc. mokytojų dalyvaus ne mažiau kaip 5 dienas  

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Mokykloje 

ML 
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kompetencijų 

ugdymas. 

vykdymas, pedagoginės 

bendruomenės skatinimas dalintis 

darbo patirtimi. 

suorganizuoti ne mažiau kaip 2 seminarai, turintys 

poveikį ugdymo proceso tobulinimui. 

1.2.2. Organizuoti tradicinius 

renginius, vykdyti projektus, 

festivalius, konkursus, parodas. 

Mokytojai 2021 m.  Visi mokiniai ne mažiau kaip 2 kartus per metus 

dalyvauja renginyje. 

Ž, ML 

2 Tikslas: Mokinio individualios pažangos kultūrinė raiška, siejant ugdymą su gyvenimu. 

2.1. Mokiniai siekia 

išsikelti asmeninius 

tikslus, įgyti naujų 

gebėjimų bei 

vertybinių nuostatų. 

2.1.1. Organizuoti įvairias veiklas, 

suteikiančias galimybę kiekvienam 

vaikui pasidžiaugti savo 

pasiekimais. 

Mokytojai 2021 m. 6 proc. padidės organizuotų įvairių veiklų ir renginių. 

100 proc. mokinių dalyvaus mokyklos planuojamoje 

veikloje, renginiuose, kurie skatina mokinių 

asmenybės augimą, siejant ugdymą su šiuolaikiniu 

gyvenimu. 

Ž, ML 

2.1.2. Dalyvauti socialinių partnerių 

renginiuose, projektuose,  

įvairiuose šalies ir užsienio 

festivaliuose, konkursuose. 

Mokytojai 2021 m. 70 proc. mokinių, dalyvavus socialinių partnerių, 

šalies bei užsienio renginiuose.  

Ž, ML 

3 Tikslas: Aktyvus bendruomenės įsitraukimas siekiant ugdymo(-si) kokybės. 

3.1. Planuoti ir vykdyti 

refleksijas su 

mokiniais ir tėvais apie 

pasiekimus ir pažangą. 

3.1.1. Organizuoti tėvų 

susirinkimus, atvirų durų dienas ir 

skatinti tėvų ir mokytojų 

bendradarbiavimą, siekiant 

pozityvių mokinio ugdymo(-si) 

rezultatų. 

Mokytojai 2021 m.  

Vasaris–

gruodis  

 

100 proc. mokytojų organizuos ne mažiau kaip 2 tėvų 

susirinkimus per mokslo metus (pusmečių pabaigoje). 

80 proc. tėvų dalyvaus susirinkimuose, kuriuose bus 

aptariama mokinių pasiekimai ir pažanga.  

Ž 

3.1.2. Organizuoti apvalaus stalo 

diskusijas – mokiniai, tėvai, 

mokytojai. Skatinti tėvus aktyviau 

išsakyti savo nuomonę ugdymo 

klausimais (mokinių pasiekimai ir 

pažanga) – išklausyti ir priimti 

bendrus sprendimus. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2021 m. 

Kovas–

gruodis  

  

Per metus suorganizuoti 2 susitikimai su focus 

grupėmis ugdymo klausimais (mokinių pasiekimai ir 

pažanga). Pateikti pasiūlymai ir priimti sprendimai 

bus įtraukti į mokyklos veiklos planavimą. 

Ž 
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3.1.3. Išnaudoti visas (e. dienyno, 

internetinės svetainės, video 

susitikimai, facebook ir kt.) 

galimybes tėvų informavimui apie 

pasiekimus bei pažangą, mokyklos 

veiklą.  

Mokytojai 2021m.  

nuolat 

Susitikimai 

1 kartą per 

metus 

100 proc. tėvų naudos elektronines priemones 

informacijos pasikeitimui. 70 proc. tėvų, aktyviai 

naudosis elektroniniu dienynu, kitomis informavimo 

priemonėmis. 

100 proc. tėvų bus informuoti apie mokinių pažangą ir 

pasiekimus. 

Ž 

3.1.4. Mokslo metų pradžioje, 

eigoje ir mokslo metų gale 

supažindinti tėvus su ugdymo 

planu, ugdymo programų 

reikalavimais, pasiekimų ir 

pažangos vertinimu. 

Mokytojai 2021 m.  

 

 

100 proc. tėvų bus supažindinti su programų 

reikalavimais, kiekvieno mokinio ugdymo planu, 

pasiekimų ir pažangos vertinimu, 98 proc. pagėrės 

mokinių individualūs pasiekimai, išryškės meniniai 

gebėjimai. 

Ž 

3.2. Pamokoje 

reguliariai vykdyti 

refleksiją ir mokytis 

padedantį grįžtamąjį 

ryšį. 

3.2.1. Organizuoti įdomias, 

šiuolaikiškas pamokas, patrauklius 

atsiskaitymus, perklausas. 

 

Mokytojai, 

direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2021 m. 

 

 

100 proc. mokykloje vedamų pamokų atitiks 

šiuolaikiškos pamokos reikalavimus. 10 proc. padidės 

atsiskaitymų ir perklausų (konkursų) atitinkančių 

šiuolaikines tendencijas. 

Ž, ML 

3.2.2. Įtraukti mokinį į aktyvų ir 

sąmoningą mokymąsi ir mokytis 

padedantį vertinimą. Mokyti 

objektyviai vertinti savo mokymosi 

pažangą, numatyti tolesnius 

mokymosi žingsnius.  

Mokytojai 2021 m.  

 

 

Ne mažiau kaip 100 proc. mokykloje vedamų pamokų 

vyraus stiprusis pamokos aspektas – mokinio 

įsitraukimas į aktyvų mokymąsi ir mokytis padedantis 

vertinimas, numatant tolimesnius mokymosi 

žingsnius. 

Ž 

3.2.3. Identifikuoti, fiksuoti mokinių 

asmeninę pažangą ir reguliariai 

reflektuoti su mokiniais atliekant 

pažangos analizę.  

Mokytojai 2021 m.  

pusmečių 

pabaigoje  

 

Mokytojai 2 kartus per mokslo metus reflektuos su 

mokiniais atlikdami pažangos analizę. Ne mažiau kaip 

100 proc. mokinių darys asmeninę pažangą. 

Ž 

3.2.4. Skatinti mokinius (pamokoje, 

veikloje) patiems išsikelti 

mokymosi tikslus, padedančius 

mokytis, planuotis mokymosi laiką 

Mokytojai 2021 m.  

 

 

100 proc. mokinių, įvairių veiklų (pamokų) metu, 

patirs mokymosi džiaugsmą, gebės įsivertinti savo 

stipriąsias ir silpnąsias puses, išsikelti realius 

mokymosi tikslus, numatyti mokymosi kelią, o 

įsivertinęs – sėkmę, mokytis toliau. 

Ž 
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– ugdyti mokėjimo mokytis 

kompetenciją. 

3.2.5. Vykdyti tėvų ir vaikų 

apklausas apie ugdomąją veiklą. 

Mokytojai, 

direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2021m. 

IV ketvirtis  

 

Ne mažiau kaip 75 proc. tėvų ir vaikų labai gerai ir 

gerai vertins mokyklos ugdomąją veiklą. Patraukli, 

aktyvinanti (kviečianti klausti, išsakyti pageidavimus, 

siūlymus) informacija, apie vykdytų apklausų 

apibendrintus rezultatus, tėvams bus pateikta 

operatyviai.  

Ž 

Strateginis tikslas: Modernios, mokymąsi skatinančios aplinkos tobulinimas. 

1 Tikslas: Galimybė mokytis ir tobulėti visiems. 

1.1. Naujų programų, 

atliepiančių 

šiuolaikines 

tendencijas, 

bendruomenės 

poreikius, 

pritraukimas į 

mokyklą/savivaldybę. 

1.1.1. Anketavimo būdu vykdyti 

tėvų (globėjų), bendruomenės 

apklausą apie naujų programų 

poreikį. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2021 m. 

II ketvirtis  

  

 

Ne mažiau kaip 80 proc. tėvų ir bendruomenės narių 

dalyvaus apklausoje. Atlikus apklausos analizę, esant 

finansinėms galimybėms, bus praplėsta pageidaujamų 

programų pasiūla. 

Ž 

1.1.2. Ugdymo planų ir ugdymo 

programų koregavimas atsižvelgiant 

į tėvų (globėjų) pasiūlymus.  

Mokytojai, 

direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2021 m. m. 

III ketvirtis 

 

Sukurta 1 nauja ir pakoreguotos 3 esamos ugdymo 

programos atsižvelgiant į tėvų (globėjų) pasiūlymus.  

Ž 

1.2. Mokytojų 

komandos ir 

bendruomenės 

telkimas inovacijoms 

ir lyderystei. 

1.2.3. Organizuoti naujus 

konkursus, festivalius. 

Mokytojai 2021 m.  

II ketvirtis  

Suorganizuotas dailės respublikinis projektas-

konkursas. Ne mažiau kaip 30 proc. mokinių dalyvaus 

konkurse, tobulins dalykines ir bendrąsias 

kompetencijas, realizuos savo meninius gebėjimus, 

ugdys kūrybiškumą, atskleis individualybę. Mokytojai 

dalinsis patirtimi, tobulins savo profesines 

kompetencijas. 

Ž, ML 

1.2.4. Surengti parodas įvairiose 

Kupiškio miesto erdvėse.  

Mokytojai 2021 m.  

 

 

100 proc. dailės mokinių dalyvaus 4 surengtose 

parodose. Veikla skatins mokinių saviraišką 

įgyvendinant kūrybines idėjas, svajones, fantazijas. 

Stiprins mokinių mokymosi motyvaciją patiriant 

mokymosi sėkmę. 

Ž 
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1.2.5. Rengti ir vykdyti 

savivaldybės ir mokyklos lygio 

projektus. 

Mokytojai 2021 m.  

 

 

Suorganizuotas 1 savivaldybės lygio projektas, 

sukuriantis ilgalaikį meninės raiškos rezultatą 

Kupiškio visuomenei ir įgyvendinti ne mažiau kaip 3 

mokyklos lygmens projektai, sukuriantys palankias 

sąlygas mokiniams siekti maksimalios asmeninės 

pažangos ir saviraiškos. 

Ž, GPM, 

ML 

1.2.6. Organizuoti kūrybinę 

laboratoriją kartu su mokytojais, 

mokiniais ir tėvais.  

Mokytojai 2021m. 

III ketvirtis  

 

Surengta 1 kūrybinė dirbtuvė (laboratorija) ir paroda. 

Dalyvaus ne mažiau kaip 50 proc. mokinių ir ne 

mažiau kaip 30 proc. tėvų. Renginys turės didelės 

įtakos asmenybės ūgčiai, mokinių ir tėvų įsitraukimui 

į kūrybinę veiklą, tampriam bendravimui, mokinių 

emocinės išraiškos ir atsakomybė stiprinimui. 

Ž, GPM 

2 Tikslas: Saugios, jaukios, atviros, kūrybiškumą skatinančios ugdymo(-si) aplinkos kūrimas.  

2.1. Savitos, 

besimokančios 

mokyklos kultūros 

puoselėjimas. 

2.1.1. Įtraukti vaikus į emocinio ir 

intelektualinio ugdymo(-si) 

skatinančios aplinkos puoselėjimą. 

 

Mokytojai, 

direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2021 .m Ne mažiau kaip 90 proc. bendruomenės narių gerai ir 

labai gerai vertina saugią, jaukią, atvirą, kūrybiškumą 

skatinančią ugdymo(-si) aplinką. 

Ž, ML 

2.2. Tobulinti 

edukacines erdves ir 

tinkamai aprūpinti 

ugdymo procesą. 

2.2.1. Sistemingai atnaujinti ir 

efektyviai naudoti mokymo(-si) 

priemonių išteklius. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2021 m. 

 

Išteklių žymėjimo sutrumpinimai: Ž – žmogiškieji, ML – mokyklos lėšos, GPM – 1,2 proc. 

 

PRITARTA 

Mokyklos tarybos 2021 m. sausio 29 d.  

Posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. 7) 


