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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Tauragės meno mokyklos (toliau – TMM) 2022 metų veiklos planas (toliau – Planas)
sudarytas atsižvelgus į 2021–2026 metų strateginį TMM planą, į Tauragės rajono savivaldybės 2021–
2030 metų strategiją, į atliktų įsivertinimų ir išorinių vertinimų rezultatus bei bendruomenės poreikius.
Planas nustato metinius įstaigos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams
vykdyti. Jis sudarytas vadovaujantis Valstybinės švietimo strategijos nuostatomis.
Planas parengtas TMM direktorės įsakymu sudarytos darbo grupės bei aptartas TMM
mokytojų taryboje ir TMM taryboje.

II. MOKYKLOS MISIJA, VIZIJA, FILOSOFIJA, CREDO, VERTYBĖS
Tauragės meno mokykla – šiuolaikinė švietimo, meno ir kultūros tvirtovė, sauganti ir
užtikrinanti aukščiausios kokybės meninį ugdymą ir aktyvią kultūrinę veiklą. Tai mokykla,
kuri skatina tobulėti ir įkvepia kurti.
Tauragės meno mokykla – vertinga ir vertinama, inovatyvi, pozityvi ir pažangi neformaliojo
švietimo įstaiga.
 Vertinga ir vertinama, nes tai svarbiausia, geriausia ir ryškiausia meninio ugdymo erdvė
ne tik Tauragėje, bet ir už jos ribų.
 Inovatyvi ir iniciatyvi, nes čia dirba profesionalūs mokytojai, inicijuojantys ir
užtikrinantys išmintingus meninio ugdymo pokyčius, taikantys moderniausius ir
efektyviausius metodus.
 Pozityvi ir pažangi, nes šios įstaigos bendruomenė į gyvenimą žvelgia optimistiškai,
bendrauja geranoriškai, sugeba įveikti sunkumus, nebijo iššūkių ir džiaugiasi kiekvienu žingsniu,
vedančiu pažangos kryptimi.
FILOSOFIJA
Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis būna kurdamas
(Vydūnas)

CREDO
Būk tuo, kuris įkvepia!
VERTYBĖS
 LAISVĖ. Turėti galimybę būti ir išlikti savimi – unikaliu, vieninteliu ir nepakartojamu,
gebančiu laisvai kurti, reikšti mintis ir idėjas, išlaikant toleranciją ir pagarbą esantiems šalia.
 ATSAKOMYBĖ. Atsakingu darbu ir kūrybišku bendradarbiavimu pasiekti, kad
kiekvienas ugdytinis patirtų sėkmės pojūtį asmeninėje pažangoje.
 PAŽANGA. Domėtis, suprasti ir įvertinti naujausius švietimo poreikius ir pokyčius,
sistemingai tobulinti savo veiklą ir visose situacijose rasti efektyviausius sprendimus.
 ATVIRUMAS. Atvirai diskutuoti ir veikti, atsiverti perspektyvioms naujovėms ir
iššūkiams, geranoriškai dalintis patirtimis ir žiniomis.
 SUSITARIMAI. Siekti darnos bendroje veikloje ir kūryboje, laikantis bendruomenės
susitarimų.
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III. 2021 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ
TMM veiklos pradžia – 2020 m. rugsėjo 1 d. 2021 m. TMM veiklą vykdė 45 mokytojai, iš jų 4
mokytojai ekspertai, 15 mokytojų metodininkų, 18 vyresniųjų mokytojų, 5 mokytojai, 3 neturintys
kvalifikacinės kategorijos mokytojai. 35 mokytojai turi aukštąjį išsilavinimą, 9 – aukštesnįjį ar specialųjį
vidurinį (įgytą iki 1995 m.) ir 2 – vidurinį išsilavinimą. Visi mokytojai, neturintys pedagogo
kvalifikacijos, yra išklausę LR ŠMM nustatytą pedagoginių – psichologinių žinių kursą.
Įgyvendinant metinius veiklos tikslus atlikti svarbiausi darbai:
1) Bendras TMM vykdomų programų skaičius – 103, iš jų – 68 FŠPU
programos, 35 NVŠ programos. Jose dalyvauja 623 mokiniai, iš jų: 355 NVŠ
programose, 268 – FŠPU programose. Su mokinių tėvais sudarytos 757
sutartys, 134 mokiniai lanko po 2 ir daugiau programų. Ilgą laiką vykęs
nuotolinis ugdymas nepadarė neigiamos įtakos TMM mokinių skaičiui ir
programų pasirinkimui.
2) Antrus metus iš eilės tęsiamas TMM FŠPU programų pirmųjų klasių mokinių
adaptacijos tyrimas, atskleidęs mokinių savijautos naujoje įstaigoje aktualijas
ir mokinių norus bei kūrybines idėjas TMM ugdymo(si) aplinkų gerinimui.
Tyrimas atskleidė faktą, kad TMM pirmokai ypač vertina jiems skiriamą
individualų, personalinį dėmesį. Gerai nuteikia ir faktas, kad didžioji dalis
mokinių jau per pirmuosius mėnesius mokykloje pasijunta saugūs, nors 80
procentų mokinių teigia, kad ateidami į TMM jaučia nerimą ir baimę, nes
atėjimas dažniausiai būna ne jų pačių, o tėvų iniciatyva.
3) Mokiniai aktyviai skatinami ir ruošiami dalyvauti konkursinėje veikloje bei
TMM ir Tauragės reprezentavime Lietuvoje ir užsienyje. Internetiniame
puslapyje www.tauragesmm.lt skelbiamas ilgas ir išsamus sąrašas apie
1 TIKSLAS
iškovotas aukštas prizines vietas, laureatų ir diplomantų vardus, specialias
kokybiško ir
nominacijas ir kitus pasiekimus.
visiems prieinamo
4) Sudarytos palankios sąlygos ugdytiniams įgytas žinias ir kompetencijas
neformalaus
pritaikyti praktinėje koncertinėje, parodinėje, projektinėje veikloje:
švietimo teikimas
- surengta mokinių dailės darbų paroda Lietuvos Respublikos Seime
,,Karantino labirintai“;
- organizuoti koncertai: „Muzikuoja giminaičiai“, skirtas Šeimos dienai, ,,Mūzų
kiemas“, skirtas Tauragės miesto šventei, ,,Kalėdiniai atvirukai“ (Tauragės
Kalėdinių renginių ciklo dalis) ir kt.
5) Iškilmingu renginiu išlydėta pirmoji meno mokyklos laida. 21-am FŠPU
programas baigusiam mokiniui įteikti ŠMSM pažymėjimai, 10-iai mokinių –
Mokyklos pažymėjimai, 26-iems mokiniams įteikti TMM direktorės padėkos
raštai už labai gerą mokymąsi ir aktyvią koncertinę veiklą.
6) Organizuotas mokymas(sis) netradicinėse erdvėse: Taurų parke, Norkaičių
tradicinių amatų ir etnokultūros centre, Pilies kiemelyje, Vaikų bibliotekoje ir
kt.; organizuoti edukaciniai susitikimai su buvusiais mokiniais L.Mikalausku,
M.Valantiejūte, M.Aužbikavičiumi, G. Mekšriūnu ir kt.
7) Siekiant veiklų prieinamumo kaimo vietovėse, Jovarų pagrindinės mokyklos
Lauksargių skyriuje po pamokų vykdoma TMM dailės ir technologijų
programa ,,Mažoji mūza“, kuri savo veiklos tobulinimui ir ugdymo priemonių
įsigijimui sėkmingai naudojosi ,,NVŠ krepšeliu“; TMM Skaudvilės filiale
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besimokantiems mokiniams taip pat užtikrinta galimybė tęsti mokymąsi
FŠPU programose tiek kontaktiniu, tiek nuotoliniu būdu.
8) Taikytos mokesčių už neformalųjį švietimą lengvatos: nuo mokesčio atleisti
44 mokiniai, 6-iems mokiniams mokestis sumažintas 50 procentų. Karantino
metu mokestis už mokslą nebuvo renkamas.
9) Vykdomas bendradarbiavimas su Tauragės vaikų reabilitacijos centrumokykla ,,Pušelė“, VŠĮ ,,Fundatio pietatis“, vaikų dienos centrais ,,Esi
laukiamas", ,,Gelbėkit vaikus“, sistemingai teikiama informacija apie TMM
vykdomas meninio ugdymo programas, galimybes jose dalyvauti socialinę
atskirtį patiriantiems ir negalią turintiems asmenims. 2021 m. iš šių įstaigų,
centrų NVŠ programose dalyvavo 19 vaikų, kurie buvo atleisti nuo mokesčio
už neformalųjį švietimą.
10) Aktyviai įsitraukta į projektinę veiklą su įvairiais bendradarbiavimo
partneriais: tęstinis projektas ,,Vizualinio mąstymo mainai mene“ (su MO
muziejumi
ir
Britų
Taryba);
Muzikiniai
rudenys“
(su
Šiaulių miesto koncertine įstaiga „Saulė“ ir Šiaulių kameriniu orkestru);
vasaros stovykla ,,Muzika kviečia kiekvieną” (su Klaipėdos Stasio Šimkaus
konservatorija).
11) Siekiant paskatinti talentingus ir gabius mokinius parengtas ir
įgyvendinamas mokinių skatinimo tvarkos aprašas.
12) Parengta metodinė medžiaga bendruomenei įtraukiojo ugdymo klausimais;
medžiagą galima rasti mokyklos bibliotekoje ir ji yra pasiekiama visiems
mokytojams.
13) Parengtas mokinio individualios pažangos stebėsenos tvarkos aprašas, kuris
apsvarstytas Metodinėje taryboje ir Mokytojų taryboje. Aprašas pradėtas
įgyvendinti, vykdoma stebėsena, analizuojami rezultatai. Mokytojų
pasirinktais būdais vykdomas reguliarus tėvų informavimas apie mokinių
asmeninę pažangą ir pasiekimus.
14) Vykdoma mokinių, besimokančių pagal neformaliojo švietimo ir formalųjį
švietimą papildančio ugdymo programas, pažangos ir pasiekimų vertinimo
tvarkos aprašo taikymo stebėsena: organizuoti FŠPU programas lankančių
mokinių pusmečių atsiskaitymai, organizuotas dailės klasių diplominių darbų
gynimas ir jų pristatymas.
15) Parengti ir Tauragės bendruomenei gyvai ir virtualiai pateikti 7 originalūs
TMM vykdomų meninio ugdymo programų pristatymai.
16) Mokslo metų pradžioje suteikta metodinė ir psichologinė pagalba
mokiniams ir jų tėvams renkantis arba keičiant ugdymo programas.
17) Pandemijos laikotarpiu neformalusis ugdymas Tauragės meno mokykloje
nenutrūko, jis buvo organizuojamas vadovaujantis TMM ugdymo proceso
organizavimo nuotoliniu būdu ir nuotolinio darbo Tauragės meno mokykloje
tvarkos aprašais bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais.
18) Veiklą tęsia TMM globojamas Tauragės mokytojų senjorų klubas.
Organizuota mokytojų senjorų klubo veiklos sezono atidarymo šventė bei
šventinis renginys, skirtas Tarptautinei mokytojo dienai paminėti; iškilmingai
paminėti net 6-ių garbingų buvusių švietimo darbuotojų jubiliejai.
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2 TIKSLAS
besimokančios
bendruomenės
tradicijų plėtra

1) Kolektyvinis TMM mokytojų dalyvavimas mokymuose-konsultacijose su
VERITUS ir TAMO dienyno atstovais.
2) TMM dienyno administratorių pravestieji mokymai „TAMO dienyno
diegimas TMM: duomenų sisteminimas, mokinių duomenų klasifikavimas“;
jų nuolat teikiamos individualios konsultacijos ir pagalba, plečiant žinias apie
dienyno funkcijų panaudojimo ugdymo procese ir bendravime su mokiniais
bei jų tėvais.
3) Organizuota metodinė diena: edukacinis-pažintinis vizitas Tauragės STEAM
centre ,,STEAM galimybės meninio ugdymo procese“, edukacija ,,Advento
vainikas“ Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centre.
4) Siekiant susipažinti su netradiciniais NU metodais, formomis bei stovyklų
organizavimo galimybėmis, organizuota mokytojų pažintinė-edukacinė išvyka
į ,,Vinetu kaimą“ (Kretingos rajone).
5) Mokytojai ir vadovai dalyvavo tikslinguose kvalifikacijos kėlimo renginiuose
bei tarptautinių konkursų, festivalių metu organizuotuose meninio ugdymo
procesų aptarimuose. Per metus seminaruose išklausyta 1640 valandų (vienam
mokytojui – vidutiniškai 40 val. per metus).
6) Dailės klasių mokytojai dalyvavo Tauragės dailiųjų amatų gildijos
asociacijos, tautodailininkų, amatininkų ir menininkų kūrybinių darbų
parodoje „Tauragei“, kuri skirta Tauragės 514-iesiems metams paminėti, ir
plenere ,,Rudenėjančios gamtos etiudai“, po jo pristatė savo darbus parodoms,
kurios buvo eksponuojamos Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje
bibliotekoje ir Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje. Dalyvauta ir Tauragės
VVG inicijuotame projekte, kurio metu dailės turėjo galimybę
bendradarbiauti ir dalintis savo patirtimi su keleto skirtingų rajonų dailės
mokytojais.
7) Suorganizuota administracijos darbuotojų pažintinė išvyka į Jurbarko Antano
Sodeikos meno mokyklą, kur semtasi ugdymo organizavimo ir edukacinių
erdvių įrengimo patirties; su šia kaimynine mokykla pasirašyta
bendradarbiavimo sutartis.
8) Kolegialiai parengtas ir patvirtintas 2021-2026 m. TMM strateginis planas,
vykdoma nuosekli jo įgyvendinimo stebėsena.
9) Dailės mokytoja ekspertė V.Karbauskienė organizavo ir Tauragės rajono
dailės mokytojams vedė atvirą, nuotolinę, integruotą pamoką ,,Piešiu, kad
išreikščiau save“.
10) Įgyvendinti finansavimą gavę edukaciniai-meniniai-kultūriniai projektai:
,,Muzikiniai rudenys“, „Džiugenos 3“, ,,Geros nuotaikos stovykla“, ,,Kultūra
ir menas – švietimui“, ,,Visbarų gandrinės“, ,,Karantino labirintai“.
11) Įsigyta mokyklos reikšmingiausia atributika (vėliava) ir visa eilė kitų
priemonių, reprezentuojančių mokyklą (rašikliai, marškinėliai, suvenyrai).
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3 TIKSLAS–
modernios ir
saugios aplinkos
sukūrimas

1) Įdiegtas geresnės kokybės, spartesnis internetinis ryšys TMM muzikiniame
pastate, užsakytas ir pradėtas interneto diegimas pilies I-ojo korpuso
renovuotuose kabinetuose.
2) 2021-2022 m.m. pradžioje įdiegtas TAMO dienynas, parengtas elektroninio
dienyno naudojimo tvarkos aprašas, paskirti administratoriai, pradėtas TAMO
naudojimas TMM ugdymo proceso organizavime, bendravime su mokinių
tėvais.
3) Pagal Tauragės rajono savivaldybės įgyvendinamą projektą „Vaikų ir jaunimo
neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Tauragės moksleivių kūrybos
centre”, baigus renovacijos darbus, į atnaujintas patalpas grįžo Pilies teatro
jaunimo grupės kolektyvas, gitaros studija ,,Akordas“, vokalinio meno
kolektyvai ,,Adagio“, ,,Mėta“, ,,Gervės“ ir ,,Žemuogės“, ,,Popuri“, klubas
,,Zuikis Puikis“, studija ,,Žaidžiame teatrą“.
4) Sukurta jauki laisvalaikio erdvė mokiniams, tėvams muzikinio pastato 3iajame aukšte; mažojoje salėje įrengtas edukacijos-poilsio kampelis
mažiausiems ankstyvojo muzikinio ugdymo programos vaikams; muzikinio
pastato koridorius papuošė dailės klasių mokinių darbai; I-ojo aukšto
vestibiulyje taip pat įrengta mini ekspozicijų erdvė ir informacinis TV
ekranas, kuriame talpinamos fotografijos iš įvykusių renginių, sveikinimai
konkursų dalyviams ir kt. vaizdo medžiaga.
5) Patobulintas mokyklos bibliotekos interjeras, nurašytos nusidėvėjusios,
morališkai pasenusios knygos.
6) Numatytos ir įgyvendintos šios priemonės ugdymo aplinkoms tobulinti:
 suremontuotas siuvimo-modeliavimo studijos kabinetas, atliktas akordeono
klasės kosmetinis remontas; atnaujintas koncertinės salės sceninis interjeras;
 nupirkta muzikinio inventoriaus: el.pianinas, 2 pianino kėdės, 3 althornai,
akustinių būgnų komplektas;
 atnaujintas IT inventorius: įsigyti 2 nešiojami kompiuteriai, 6 internetinės
kameros, reikalingos nuotolinio ugdymo proceso organizavimui,
pasitarimams, seminarams.
7) Pagal turimus išteklius mokiniams išnuomoti muzikos instrumentai –
sudarytos 56 sutartys; atlikta mokinių aprūpinimo muzikos instrumentais
analizė.
8) Aktyviai dalyvauta rengiant TMM muzikinio pastato renovacijos projektą:
pateikti konkretūs pasiūlymai projekto rengėjams. Projekto svarstyme
dalyvavo ne tik administracijos darbuotojai, bet ir mokytojai, techninis
personalas.
9) Siekiant TMM lauko erdvių estetikos ir funkcionalumo gerinimo, programai
,,Idėjos Tauragei“ buvo parengti 2 projektai. Po pristatymo visuomenei ir
balsavimo abu projektai pelnė antras vietas.
10) Mokykloje užtikrinta saugi, tvarkinga, atitinkanti higienos reikalavimus
aplinka, mokykla aprūpinta visomis būtinomis sertifikuotomis saugos,
higienos, patalpų ir lauko aplinkos priežiūros priemonėmis, WC reikmenimis
ir kt.
11) Baigti el. svetainės sukūrimo darbai, operatyviai įkeliama aktuali
informacija.
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Neplanuoti darbai

12) Organizuota informacinė sklaida viešinant mokyklos veiklą ir pasiekimus
internetiniame puslapyje www.tauragesmm.lt, TMM facebook paskyroje ir
stenduose.
13) Parengtas mokinių turizmo renginių, ekskursijų ir žygių organizavimo
tvarkos aprašas ir juo vadovaujamasi rengiant išvykas.
14) Vykdytas tėvų švietimas, organizuojant bendras arba individualias
konsultacijas, susitikimus.
15) Parengtas smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas;
16) Suteikta savalaikė individuali pedagoginė, psichologinė, socialinė pagalba
mokiniams.
17) Parengtas darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas; vykdoma nuolatinė
darbuotojų veiklos, asmeninių iniciatyvų ir pasiekimų stebėsena bei
skatinimas, vadovaujantis skatinimo tvarkos aprašu ir savivaldos institucijų
iniciatyvomis.
1) Suburtos darbo grupės ir parengti tvarkų aprašai:
- darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo;
- gautos paramos priėmimo, panaudojimo ir apskaitos;
- lygių galimybių politikos ir jos vykdymo priežiūros;
- darbuotojų civilinės saugos mokymo;
2) Parengta vidaus kontrolės politika.
3) Parengtos naudojimosi biblioteka taisyklės.
4) Atnaujinta darbo apmokėjimo sistema.
5) Parengti ir patvirtinti evakuaciniai planai.
6) Įvykdytas viešas pirkimas Pilies 1 korpuso trijų kabinetų grindų dangos
keitimui; atlikti pirkime numatyti darbai.
7) Operatyviai suieškota ir pateikta reikalinga informacija Tauragės rajono
savivaldybės vykdomam viešajam pirkimui, siekiant aprūpinti Pilies aktų
salę scenos įranga; antro aukšto visų kabinetų, įskaitant aktų salės, langų
uždangoms (roletams) pirkti.
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IV. VIDINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ (SSGG)

STIPRYBĖS
 Didelė neformaliojo ugdymo programų pasiūla ir
nuolatinis programų atnaujinimas.
 Kvalifikuotas ir nuolat besimokantis, kūrybingas,
ilgametę darbo patirtį turintis pedagoginis
personalas.
 Pagarba ir pasitikėjimu grindžiami mokytojų ir
mokinių tarpusavio santykiai.
 Aktyvus dalyvavimas ir aukšti pasiekimai
regioniniuose, respublikiniuose bei tarptautiniuose
konkursuose, festivaliuose.
 Gebėjimas organizuoti aktyvią mokyklos meninių
kolektyvų ir profesionalių atlikėjų koncertinę veiklą,
parodų eksponavimą ir individualios kūrybinės
veiklos reprezentavimą.
 Puiki strateginė įstaigos vieta, netradicinė ugdymo
aplinka, modernūs atnaujinimo darbai.
 Rajoninių, respublikinių ir tarptautinių meninių –
edukacinių projektų organizavimo patirtis ir aktyvi
socialinė partnerystė projektinėje veikloje.
 Ilgametė
administracijos
komandinio
darbo
organizavimo patirtis ir kompetencija.
 Veiklų prieinamumas (veikia mokesčių lengvatų
sistema,
lankstūs,
patogūs
tvarkaraščiai,
sprendžiamos mokinių pavėžėjimo problemos).
 Aktyvi mokyklos pasiektų rezultatų sklaida
visuomenėje.
 Stovyklavietė „Veringa“ – gera papildoma erdvė
mokinių vasaros poilsio organizavimui.
 Teigiamas ir motyvuotas tėvų požiūris į neformalųjį
švietimą.
GALIMYBĖS
 FŠPU programų įvairovės didinimas, ypatingą
dėmesį skiriant specialiųjų poreikių vaikams bei
vaikams iš socialiai probleminių šeimų.
 Platesnis IKT taikymas ugdymo procese (kokybiško
vieningo el. dienyno įdiegimas, siekiant pagreitinti
informacijos perdavimą ir išplėsti sklaidą).
 TMM mokytojų kvalifikacijos kėlimo programos
parengimas, numatant prioritetus IT taikymo
pamokose tobulinimui, psichologinių žinių bei
šiuolaikinių mokymo metodų gilinimui.
 NU paslaugų plėtra suaugusiems Tauragės
gyventojams, bendradarbiavimo su Trečiojo amžiaus
universitetu bei įvairiomis NVO plėtra, NU
programų suaugusiems parengimas.
 TMM administracijos, mokytojų ir mokinių tėvų
bendradarbiavimo plėtra, sprendžiant ugdymo ir
visos bendruomenės veiklos problemas, kuriant
mokyklos tradicijas ir įvaizdį.
 Papildomų veiklos finansavimo šaltinių paieška.
 Originalių ir šiuolaikiškų įstaigos reklamos bei
informacinės sklaidos formų inicijavimas ir

SILPNYBĖS
 Nesusiformavusi naujai sukurtos įstaigos organizacijos
ir tradicijų kultūra, kolektyvas dar nėra tapęs darnia
komanda, siekiančia vieningų tikslų ir kovojančia už
gerą įstaigos reputaciją.
 Techniškai
nepakankamai
aprūpintoje erdvėje
vykdomi nepasiteisinantys, daug laiko atimantys, bet
tikrųjų poreikių nepatenkinantys eksperimentai, susiję
EMP lankomumo apskaita.
 Ugdymo organizavimas apsunkintomis fizinės
aplinkos sąlygomis (užsitęsęs ugdymo patalpų
remontas pilyje, muzikos korpuso atskirų patalpų
kosmetinis remontas, sukeliantis patalpų trūkumo
problemas).
 Nėra nuoseklios, šiuolaikinius poreikius atitinkančios
ir finansavimu paremtos mokytojų kvalifikacijos
tobulinimo sistemos.
 Šiuolaikinių informacinės technologijos priemonių
trūkumas bei nepakankamas pasirengimas jas naudoti
ugdymo procese.
 Muzikos instrumentų ir kitų šiuolaikinių mokymo
priemonių trūkumas.
 Nemažėjantys
moksleivių
krūviai
mokyklose
apsunkina tvarkaraščių derinimą ir mažina mokinių
motyvaciją bei laiko galimybes savarankiškam
mokymuisi namuose.
 Finansavimo trūkumas dalyvaujant konkursuose,
koncertinėse
išvykose,
rengiant
parodas
ir
reprezentacinius renginius.
 Mokytojams trūksta žinių bei motyvacijos darbui su
specialiųjų poreikių vaikais.
 Nekuriamos programos ir nesudaromos galimybės
suaugusiųjų neformaliajam ugdymui.
GRĖSMĖS
 Nepakankamas finansavimas ir spec. programos lėšų
nukreipimas aplinkai ir darbo užmokesčiui, o ne
tiesioginėms ugdymo reikmėms (ugdymo priemonėms,
konkursinėms, koncertinėms išvykoms).
 Užsitęsęs karantinas ir nuotolinis mokymas blogina
ugdymo kokybę, rezultatus, pasiekimus, mažina
motyvaciją meninėms veikloms ir socialiniam
aktyvumui.
 Socialiai neteisingai sprendžiamas neformaliojo
švietimo krepšelio paskirstymo klausimas – TMM kaip
biudžetinės
įstaigos
bendruomenė
jaučiasi
diskriminuojama.
 TMM
bendruomenės
vidinio
gyvenimo
ir
psichologinio mikroklimato problemos (darbo
drausmė, anoniminiai skundai, vengiant atviro dialogo
ir tiesioginio nuomonės išsakymo), t.y., galimos
bendravimo krizės, bręstančių konfliktų savalaikis
neatpažinimas, nerandant arba nesiekiant demokratiškų
sprendimo būdų.
 Didėjantis mokymosi krūvis bendrojo ugdymo
mokyklose, nuotolinis mokymas – mokiniai fiziškai
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sukūrimas.
 Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais
plėtojimas.
 Psichologinio mikroklimato gerinimo galimų krizių,
bręstančių konfliktų savalaikis atpažinimas ir
demokratiškas išsprendimas.
 Funkcionalių, mobilių, saugių ir higieniškų, estetiškų
ir kūrybingumą skatinančių edukacinių aplinkų
kūrimas.
 Stovyklavietės „Veringa“ veiklos plėtra.
 Platesnė gerosios kūrybinės bei pedagoginės patirties
sklaida.

nebeturi laiko ir jėgų dalyvauti NVŠ ar FŠPU veiklose,
nors ir labai nori.
 Mokinių motyvacijos mokytis stoka, paviršutiniškas
požiūris į neformalųjį mokymą.
 Jaunų specialistų ir reikalingų mokytojų trūkumas

V. METINIAI VEIKLOS PLANO
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

KOKYBIŠKO IR VISIEMS PRIEINAMO NEFORMALAUS ŠVIETIMO TEIKIMAS:

 Gerinti ugdymo(si) kokybę.
 Vykdyti sistemingą individualios mokinių pažangos stebėseną.
 Naudoti modernias švietimo technologijas ugdymo turinio
perteikime bei kitų TMM veiklų organizavime.
 Užtikrinti TMM meninio ugdymo programų prieinamumo plėtrą.
BESIMOKANČIOS BENDRUOMENĖS TRADICIJŲ PLĖTRA:

 Stiprinti mokytojų kolegialų mokymąsi ir gerosios patirties sklaidą.
 Skatinti mokytojų ir vadovų asmeninį ir profesinį tobulėjimą.
MODERNIOS IR SAUGIOS APLINKOS KŪRIMAS:

 Modernizuoti edukacines erdves.
 Kurti emociškai ir fiziškai saugią ugdymo(si) aplinką.

VI. LĖŠOS PLANO ĮGYVENDINIMUI
Planui įgyvendinti bus skiriamos:
 Savivaldybės biudžeto lėšos.
 Valstybės specialiųjų tikslinių dotacijų (mokinio krepšelio) lėšos.
 Specialiųjų programų lėšos.
 Savivaldybės administracijos biudžeto programų ir neformaliojo vaikų švietimo
krepšelio lėšos.
 Fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų paramos ar kitaip teisėtais būdais
perduotos lėšos.
 Tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus.
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VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir ūkio reikalams,
metodininkai. Priežiūrą vykdys direktorius. Veiklos plano įgyvendinimo vertinimas vykdomas du
kartus per mokslo metus. Analizę atlieka vadovai, rezultatus pateikia mokytojų tarybai. Už plano
vykdymą bus atsiskaitoma TMM tarybai, mokytojų tarybai ir steigėjui.
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VIII. METINIŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Priemonės
Veiklos ir ugdymo(si) kokybės
įsivertinimo organizavimas ir
rezultatų analizė.

Personalizuoto/suasmeninto ir
motyvuojančio ugdymo
organizavimas.

Palankių sąlygų sudarymas
ugdytiniams įgytas žinias ir
kompetencijas pritaikyti
praktinėje koncertinėje,
konkursinėje veikloje bei
TMM reprezentavime
Lietuvoje ir užsienyje.
Talentingų ir gabių mokinių
skatinimas

Mokymo(si) organizavimas
netradicinėse bei virtualiose
ugdymosi aplinkose.

1 tikslas. Kokybiško ir visiems prieinamo neformalaus švietimo teikimas
Svarbiausi darbai
Vykdytojai
Atlikti veiklos kokybės įsivertinimą srityse ,,Ugdymo pasiekimai
ir pažanga“ ir ,,Ugdymo organizavimas“ pagal neformaliojo
vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo
metodiką.
Organizuoti įsivertinimo rezultatų aptarimą, planuoti veiklą
atsižvelgiant į gautas išvadas.

Data

Veiklos kokybės įsivertinimo
grupė

2022 m. balandžio ir
lapkričio mėn.

Veiklos kokybės įsivertinimo
grupė
Mokytojų taryba
Mokytojai

2022 m. birželio ir
gruodžio mėn.

Mokytojai
Metodinių grupių pirmininkai

Nuolat

Teikti pagalbą motyvaciją prarandantiems mokiniams.
Organizuoti mokinių koncertinę ir parodinę veiklą organizavimas.

Mokytojai
Administracija
Mokytojai

Esant poreikiui
Pagal mėnesio veiklos
planus

Dalyvauti rajono,
festivaliuos.

Administracija
Mokytojai

Pagal gaunamus nuostatus

Vesti mokinių dalyvavimo reprezentacinėje veikloje statistiką,
publikuoti šią informaciją mokyklos internetiniame puslapyje ir
kituose socialiniuose tinklalapiuose.

Pavaduotojai ugdymui
Metodininkai

Organizuoti pamokas, koncertines programas, parodas ne tik
TMM erdvėse, bet ir kitose meninėse bei kultūrinėse aplinkose
(muziejuose, koncertų salėse, teatruose, bibliotekose, kūrybinėse
stovyklose, pleneruose ir kt.).

Metodinė taryba
Mokytojai

Vesti mokinių dalyvavimo
reprezentacinėje veikloje
statistiką, publikuoti šią
informaciją mokyklos
internetiniame puslapyje ir
kituose socialiniuose
tinklalapiuose.
Pagal NVŠ ir FŠPU planus

Skatinti mokinius dalyvauti ugdymo(si) proceso tikslų planavime
ir pasiekimų bei asmeninės pažangos analizavime/įsivertinime.
Lanksčiai koreguoti individualius ugdymo planus, atsižvelgiant į
kiekvieno mokinio galimybes ir poreikius.

šalies,
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Ugdymo procese naudoti virtualiose erdvėse pateikiamus
edukacinius mokymus, susitikimus su profesionaliais menininkais
ir atlikėjais.
Inicijuoti ir organizuoti menines dirbtuves, kūrybines
laboratorijas, mokymus, kursus su kviestiniais lektoriais,
pedagogais, dėstytojais.

Mokytojai
Metodinių grupių pirmininkai

Pagal poreikį ir pateiktus
pasiūlymus

Metodinė taryba
Administracija

Kartą pusmetyje kiekvienai
meninio ugdymo sričiai

Papildyti nauja aktualia informacija
įtraukiojo ugdymo klausimais.

Metodininkai

Iki 2022-10-01

metodinę

medžiagą

2 uždavinys. Vykdyti sistemingą individualios mokinių pažangos stebėseną
Mokinio individualios pažangos
stebėsenos tvarkos aprašo
parengimas, sistemingas
stebėsenos vykdymas ir
rezultatų analizavimas.

Mokinių, besimokančių pagal
neformaliojo švietimo ir
formalųjį švietimą papildančio
ugdymo programas, pažangos ir
pasiekimų vertinimo tvarkos
aprašo taikymo stebėsena.

Kontroliuoti/stebėti, kaip įgyvendinamas mokinio individualios
pažangos stebėsenos tvarkos aprašas ir aptarti rezultatus
metodinės tarybos, mokytojų tarybos posėdžiuose.

Metodinės grupės
Mokytojai

Kartą per pusmetį

Mokyti mokinius įsivertinti savo mokymo(si) kompetencijas ir
rezultatus, skatinti analizuoti ir planuoti tolimesnę ūgtį. Pasiekti,
kad 90 proc. mokinių su mokytojais išsikeltų asmeninius tikslus,
aptartų asmeninę pažangą.
Elektroniniame dienyne ir kitais mokytojų pasirinktais būdais
vykdyti reguliarų tėvų informavimą apie mokinių asmeninę
pažangą ir pasiekimus.
Organizuoti FŠPU programas lankančių mokinių pusmečių
atsiskaitymus, darbų peržiūras, taikant pažangos ir pasiekimų
vertinimo tvarkos aprašo nuostatas.
Pristatyti pusmečio (ių) rezultatus TMM bendruomenei.
Organizuoti dailės klasių diplominių darbų gynimą ir jų
pristatymą.

Mokytojai

Nuolat

Mokytojai

Nuo 2022-09-01

Pavaduotojai ugdymui
Metodinių grupių pirmininkai
FŠPU mokytojai
Dailės klasių mokytojai
Administracija
Kompiuterių inžinierius

2 kartus per metus

Stebėti pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo taikymą
neformaliojo švietimo programas lankantiems mokiniams.

Pavaduotojai ugdymui
Metodininkai

2022 m.01-06 mėn.
2022 m.06 mėn.

Nuolat

3 uždavinys. Naudoti modernias švietimo technologijas ugdymo turinio perteikime bei kitų TMM veiklų organizavime
Ugdymo programų
(trumpalaikių/metinių planų)
peržiūrėjimas ir turinio plėtra
IKT inovacijomis.
Moderniųjų švietimo
technologijų naudojimas
ugdymo procese.

Įgyvendinti FŠPU ir NVŠ programas kuo daugiau ugdymo
procese naudojant IT.

Administracija
Mokytojai

Nuolat

Surengti 2-3 moderniųjų švietimo technologijų naudojimo
ugdymo procese pristatymus bei seminarą viso mokytojų
kolektyvo pasirinkta tema.

Mokytojai
Metodinių grupių pirmininkai

2022 m.03 mėn., 10 mėn.
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4 uždavinys. Užtikrinti TMM meninio ugdymo programų prieinamumo plėtrą
TMM vykdomų meninio ugdymo Parengti ir Tauragės bendruomenei gyvai ir virtualiai pateikti
programų originalių pristatymų ir originalų TMM vykdomų meninio ugdymo programų pristatymą.
reklaminių akcijų organizavimas
Tauragės bendruomenei.
Sistemingai vykdyti visų ugdymo programų reklamines akcijas ir
teikti informacinėje sklaidoje apie mokinių ir mokytojų
pasiekimus.
Platesnių galimybių ir
Bendradarbiauti su Tauragės vaikų reabilitacijos centru-mokykla
palankesnių sąlygų sudarymas
,,Pušelė“, VŠĮ ,,Fundatio Pietatis“, vaikų dienos centrais ,,Esi
socialinę atskirtį patiriantiems ir laukiamas", ,,Gelbėkit vaikus“ sistemingai teikiant informaciją
negalią turintiems asmenims
apie TMM vykdomas meninio ugdymo programas, galimybes
naudotis TMM meninio
jose dalyvauti socialinę atskirtį patiriantiems ir negalią turintiems
ugdymo programomis.
asmenims.
Parengti naują mokesčių už ugdymą tvarkos aprašą.

Metodinės ir psichologinės
pagalbos teikimas mokiniams
ugdymo programų pasirinkime.

Lanksčių ir mokiniams patogių
tvarkaraščių užtikrinimas.

Administracija
Metodinės grupės

Iki 2022-08-27

Administracija
Metodinės grupės

Nuolat

Administracija
Metodininkai

Nuolat

Darbo grupė

Iki 2022-07-01

Taikyti mokesčio už ugdymą lengvatas socialiai remtiniems ir
negalią turintiems vaikams. Apsvarstyti mokinių, kurie turėtų būti
atleisti arba, kuriems gali būti taikomos mokesčio lengvatos,
dokumentus.
Teikti metodinę ir psichologinę pagalbą mokiniams ir jų tėvams
renkantis arba keičiant ugdymo programas.

TMM taryba

2-3 kartus per metus

Metodininkai
Mokytojai

Esant poreikiui

Pirmą kartą į TMM atvykusius mokinius ir jų tėvus supažindinti
su ugdymo(si) aplinka.

Mokytojai
Administracija

Esant poreikiui

Sudaryti individualius, grupinius ir kolektyvų veiklos
tvarkaraščius atsižvelgiant į mokinių poreikius ir siekiant, kad jie
būtų patogūs bei tausojantys mokinių ir mokytojų laiką.

Pavaduotojai ugdymui

Mokslo metų pradžioje

Suteikti mokytojams galimybę mokslo metų eigoje keisti
tvarkaraščius atsižvelgiant į susidariusias specifines situacijas.

Pavaduotojai ugdymui

Esant poreikiui

2 Tikslas. Besimokančios bendruomenės tradicijų plėtra
1 uždavinys. Stiprinti mokytojų kolegialų mokymąsi ir gerosios patirties sklaidą
Metodinių dienų, savaičių
organizavimas, atvirų pamokų
vedimas.

Organizuoti metodines dienas, seminarus pagal ugdymo kryptis,
akcentuojant temą ,,Inovatyvios meninio ugdymo formos bei
metodai“.
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Bendrų projektų, integruotų
pamokų, renginių
organizavimas ir
įgyvendinimas.

Pedagoginių, metodinių,
pažintinių susitikimų
organizavimas su kitų meno
mokyklų kolektyvais.

Įgyvendinti edukacinius-meninius-kultūrinius projektus, gavusius
finansavimą iš įvairių programų, fondų: ,,Muzikiniai rudenys“,
,,Geros nuotaikos stovykla“ ir kt.
Inicijuoti ir įgyvendinti naujus projektus:
,,Muzikiniai pokštai“ (2022-04-01)
,,Akordeonų pavasaris“ (2022-04-08)
Organizuoti ir vesti integruotas pamokas, renginius.
Mokymosi vizitas į pasirinktą meno mokyklą.
Organizuoti kitų meno mokyklų atstovų priėmimus ir TMM
veiklos pristatymus kolegoms.

Administracija
Mokytojai

Metodinė taryba
Metodininkai
Metodininkai

Pagal konkrečias projektų
datas

Pagal mėnesio planus
Pagal suderintą datą
Pagal suderintas datas

2 uždavinys. Skatinti mokytojų ir vadovų asmeninį ir profesinį tobulėjimą
Dalykinių kompetencijų plėtra
dalyvaujant seminaruose,
kursuose, konferencijose ir
rengiant bei vykdant projektus

Mokytojų ir vadovų profesinio
tobulėjimo planavimas.

Dalyvauti tikslinguose kvalifikacijos kėlimo
atsižvelgiant į mokyklos veiklos prioritetus.

renginiuose,

Visi mokytojai

Nuolat

Bendradarbiauti su socialiniais partneriais organizuojant ir vedant
seminarus.
Dalyvauti BĮ Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro, Gargždų vaikų
ir jaunimo laisvalaikio centro ir Tauragės meno mokyklos
bendrame seminare „Kokia pažangos vertinimo prasmė
neformaliajame švietime?“.
Rengti ir teikti projektus programoms bei fondams, iš kurių
galima gauti finansavimą jų įgyvendinimui.

Direktorius
Pavaduotojai ugdymui
Metodininkai
Mokytojai

2022-02-17

Metodininkai

Pagal projektų teikimo
grafikus ir terminus

Vesti seminarus, mokymus savo mokyklos, rajono mokytojams.

Visi pageidaujantys mokytojai,
parengę programas, pranešimus

Pagal programų datas

Bendradarbiauti su esamais partneriais ir plėsti jų ratą – pasirašyti
bendradarbiavimo sutartis su 2 meno mokyklomis.

Administracija

Iki 2022 m. pabaigos

Vykdyti pravestų seminarų ir mokymų apskaitą.

Pavaduotojai ugdymui

Visus metus

Skatinti mentorystę, tobulinant profesines kompetencijas.

Metodinė taryba

Pagal poreikius

Vykdyti mokytojų savianalizę, refleksiją, organizuojant metinius
pokalbius.

Pavaduotojai ugdymui
Mokytojai

2022 m. vasaris-kovas

Vykdyti metinius pokalbius su kitais darbuotojais

Direktorius

Sausis
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Tikslingai paskirstyti valandas profesiniam mokytojų tobulėjimui
ir savišvietai.

Direktorius
Pavaduotojai ugdymui

2022 m. rugsėjis

Plėtoti mokymąsi veikti kartu: organizuoti Mokyklos vadovų
komandos ir administracijos pasitarimus, siekiant įgyvendinti
strateginį ir metų veiklos planus

Direktorius

Kartą per savaitę

3 tikslas. Modernios ir saugios aplinkos sukūrimas
1 uždavinys. Modernizuoti edukacines erdves
IT materialinės bazės
Užbaigti geresnės kokybės, spartesnio internetinio ryšio įdiegimą
atnaujinimas ir modernizavimas. TMM pilies I-o korpuso renovuotuose kabinetuose.
Teikti pagalbą mokytojams, tėvams, mokiniams naudojantis
TAMO dienynu
Edukacinių erdvių
Modernizuoti pilies salės įgarsinimą ir apšvietimą.
modernizavimas ir renovuotų
Įsigyti baldus renovuotiems pilies 1 korpuso kabinetams, aktų
erdvių įveiklinimas.
salei.
Pateikti konkrečius pasiūlymus TMM muzikinio korpuso pastato
renovacijos projekto rengėjams, dalyvaujant specialistų ir
rangovų pasitarimuose.
Bendruomenės įtraukimas į
Papuošti IV dailės klasės mokinių diplominiais darbais TMM
edukacinių erdvių kūrimą bei
edukacines erdves.
modernizavimą.

Administracija
Kompiuterių inžinierius
TAMO administratoriai

2022 m. I ketvirtis

Administracija
Administracija

Gavus finansavimą
Gavus finansavimą

Administracija
TMM taryba

Pagal duotus terminus

Dailininkas-scenografas
Dailės mokytojai

Iki 2022-09-01

Pagal poreikius

2 uždavinys. Kurti emociškai ir fiziškai saugią ugdymo(si) aplinką
Teigiamo emocinio klimato
kūrimas.
Tradicijų puoselėjimas.

Socialinis ir emocinis
bendruomenės narių ugdymas
įvairiomis švietimo bei
praktinės veiklos formomis.

Diskusija su Mokyklos savivalda „Kaip kiekvienam gerai jaustis
mokykloje?“
Organizuoti informacinę sklaidą viešinant mokyklos veiklą ir
pasiekimus internetiniame puslapyje www.tauragesmm.lt, TMM
facebook paskyroje ir stenduose.
Organizuoti tradicinius renginius.
Parengti TMM bendruomenės nominacijų ir apdovanojimų
šventės ,,Metų žiburiai“ nuostatus ir mokslo metų pabaigoje
organizuoti nominacijų renginį.

Administracija

Pagal mėnesio planus

Metodininkai
Sekretorius
Kompiuterių inžinierius
Administracija
Metodinė taryba

Nuolat

Pagal turimus išteklius nuomoti
instrumentus, rūpintis jų derinimu.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio
reikalams
Sekretorius
Bibliotekininkas
Sekretorius

Esant poreikiui

mokiniams

Organizuoti natų ir metodinių leidinių kopijavimą.

Tauragės meno mokyklos 2022 m. veiklos planas

muzikos

Pagal mėnesio planus

Esant poreikiui
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Užtikrinti higienos normų vykdymą.
Saugus mokinių turizmo
renginių, ekskursijų ir žygių
organizavimas.

Tėvų (globėjų) informavimas ir
švietimas.

Smurto ir patyčių prevencijos
organizavimas.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio
reikalams
Administracija
Mokytojai
Metodininkai
Direktoriaus pavaduotojas ūkio
reikalams
Metodininkai

Nuolat

Darbo grupė
Mokytojai
Metodininkai

Nuolat

Sistemingai ir operatyviai atnaujinti informacinius tele stendus.

Administracija

Nuolat

Rengti estetiškas informacines afišas ir skrajutes TMM ugdymo
programų bei renginių reklamai.

Sekretorius

Nuolat

Vykdyti smurto ir patyčių prevenciją ir intervenciją vadovaujantis
smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašu.

Darbo grupė
Mokytojai
Metodininkai
Mokytojai
Metodininkai
Vadovai

Nuolat

Administracija
TMM taryba

Nuolat

Rengiant išvykas, užtikrinti, kad būtų vadovaujamasi TMM
mokinių turizmo renginių, ekskursijų ir žygių organizavimo
tvarkos aprašu.
Pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Visbarų k. bendruomene,
siekiant naudotis bendruomenei perduotomis patalpomis
(buvusiomis TMM stovyklavietės patalpomis) saugiam vaikų
vasaros poilsiui, edukacinei – projektinei veiklai.
Parengti tėvų (globėjų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašą.
Vykdyti tėvų švietimą, vadovaujantis šiuo aprašu.

Suteikti savalaikę pedagoginę, psichologinę, socialinę pagalbą
mokiniams.
Darbuotojų skatinimas.

Vykdyti nuolatinę darbuotojų veiklos, asmeninių iniciatyvų ir
pasiekimų stebėseną bei skatinimą, vadovaujantis TMM
darbuotojų skatinimo tvarkos aprašu ir savivaldos institucijų
iniciatyvomis.

Nuolat
Iki stovyklavimo pradžios

Esant poreikiui

PATVIRTINTA
Tauragės meno mokyklos direktoriaus
2022 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-24
PRITARTA
Tauragės meno mokyklos tarybos
2022 m. vasario 11 d. protokolo Nr. MT-2

Tauragės meno mokyklos 2022 m. veiklos planas
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