PATVIRTINTA
Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos
direktoriaus 2022 m. vasario 2 d.
įsakymu Nr. V-22
PRITARTA
Konservatorijos tarybos 2022 m. vasario 1 d.
protokoliniu nutarimu Nr. T1-1
KLAIPĖDOS STASIO ŠIMKAUS KONSERVATORIJA
2022 METŲ VEIKLOS PLANAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
Vizija
Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija – pažangi, atvira pokyčiams, besimokanti mokykla,
plėtojanti individualius mokinio gabumus ir kūrybiškumą, veiksmingai įgyvendinanti specializuoto
ugdymo krypties kartu su muzikos ugdymu programos turinį vientisoje švietimo sistemoje.
Misija
Konservatorijos misija – ugdyti išskirtinių gabumų muzikai turinčius vaikus pagal
specializuoto ugdymo krypties programas (pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdymo
kartu su muzikos ugdymu), atskleisti mokinių muzikinius gebėjimus, kūrybiškumą, parengti juos
aukštosioms muzikos ir meno krypties studijoms.
II SKYRIUS
ĮVADAS
2021 m. rugsėjo 1 d. konservatorijoje mokėsi 132 mokiniai, iš jų: 55 – pagrindinio ugdymo
kartu su muzikos ugdymu programoje, 77 – akredituotoje vidurinio ugdymo kartu su muzikos
ugdymu programoje (III kl. – 38, IV kl. – 39). Suformuotos 6 klasės.
Konservatorijoje dirba 14 administracijos darbuotojų, 1 psichologas, 1 socialinis pedagogas, 4
bendrabučio auklėtojai, 19 darbininkų.
Duomenys apie mokytojus:
Mokytojai
Muzikinis ugdymas
Bendrasis ugdymas
46 (iš jų 3 mokytojos yra vaiko auginimo
atostogose)
16
Mokytojai
Neatestuoti
Mokytojai / koncertmeisteriai
Vyresnieji
Metodininkai
Ekspertai
Iš viso:

BU
5
2
8
1

MU
15 (2 VAA)
9
12 (1 VAA)
10
62

Koncertmeisteriai
3
8 (1 VAA)
2
3
2
18

Parengtas ir 2021 m. sausio 8 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-5 patvirtintas Klaipėdos Stasio
Šimkaus konservatorijos 2021-2024 metų strateginis planas.
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Strateginio plano 1 strateginio tikslo – gerinti mokymo(si) kokybę ir mokymosi
rezultatyvumą – siekimo būklė ir numatytų rodiklių įgyvendinimas 2021 m.:
Tikslo įgyvendinimo rodiklio/kriterijaus
pavadinimas
Abiturientų, laikiusių brandos egzaminus, balų vidurkis:
lietuvių kalba (VBE)
matematika (VBE)
anglų kalba (VBE)
istorija (VBE)
muzikologija (MBE)
Mokinių, dalyvavusių pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinime, įvertinimų vidurkis:
lietuvių kalba
matematika
Praleistų per metus nepateisintų pamokų skaičius
vienam mokiniui
Tėvų, dalyvaujančių mokyklos bendruomenės veikloje,
dalis (proc.).
Mokinių, pradėjusių mokytis konservatorijoje,
pripažįstačių, kad gerai adaptavosi, dalis (proc.).
Mokinių, kurie mokykloje jaučiasi saugūs, dalis (proc.).

2021 m. būklė

2024 metams
planuotas siekis

46,3
31,8
67,9
41,2
8,3

45,0
35,0
65,0
45,0
9

8,1
7,8
34,3

8,0
6,3
20

50

60

92,2

95

93

95

Strateginio plano 2 strateginio tikslo – plėsti gabių muzikai vaikų paieškos ir ugdymo
galimybes – siekimo būklė ir numatytų rodiklių įgyvendinimas 2021 m.
Tikslo įgyvendinimo rodiklio/kriterijaus pavadinimas
1. Iš kitų savivaldybių atvykusių mokytis mokinių dalis (proc.).
2. Konservatorijos
individualių
dalykų
mokytojų,
sistemingai
bendradarbiaujančių su regiono meno ir muzikos mokyklų mokytojais,
vykdant gabių vaikų atranką, dalis (proc.).
3. Konkursų, festivalių, projektų, skirtų gabių vaikų atrankai, dalis (proc.).
4. Seminarų, organizuojamų regiono meno ir muzikos mokyklose, skirtų
gabių vaikų atrankai, skaičius per 1 metus.
5. Įstojusių mokinių, dalyvavusių teikiamose konservatorijos mokytojų
konsultacijose, skaičius (proc.).

2021 m.
būklė
71
80

2024 m.
planuotas
siekis
80
100

100
22

90
20

50

60

Tobulintinos veiklos sritys: bendrojo ugdymo dalykų pasiekimų gerinimas, mokymosi
pagalba, prevencinės ir socialinės programos, lankomumo gerinimas, gabių mokinių paieška,
bendradarbiaujant su regiono ir šalies mokyklomis.
Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mokytojai pagal poreikį ir galimybes kėlė
profesinę kvalifikaciją. Dalyvauta tarptautiniuose meistriškumo kursuose, atvirose meistriškumo
pamokose, šalies pedagogų kvalifikacijų kėlimo centruose organizuotuose seminaruose.
2021 m. buvo atestuotos dvi mokytojos: etikos mokytojai patvirtinta vyresniosios mokytojos
kvalifikacinė kategorija; teatro mokytojai – mokytojos ekspertės kvalifikacinė kategorija.
III SKYRIUS
SVARBIAUSI MOKYKLOS PASIEKIMAI 2020-2021 MOKSLO METAIS
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2020-2021 mokslo metų rugsėjo mėnesį Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje mokėsi
122 mokiniai. 2021 m. mokyklą baigė 31 mokinys.
Įgytas dokumentas

sk.

%

Brandos atestatas

29

93,5

Tolesnės studijos
Aukštojoje mokykloje
akademijoje)

sk.

%

22

75,9

-

-

(universitete,

Kolegijoje

Mokinių, įstojusių į menų studijas ir/ar menų srities pedagogines studijas: 2020 m. – 71%,
2021 m. – 69%.
Keletą metų iš eilės mokinių pažangumas išlieka stabilus:
Mokslo metai
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

Mokinių mokymosi vidurkis
8,1
8,1
8,2
8,2

Pagerėjo asmeninė mokinių mokymosi pažanga. Padidėjo aukštesniuoju pasiekimų lygiu
besimokančių mokinių procentas:
Aukštesniuoju
Pagrindiniu
Patenkinamu
Nepatenkinamu
Mokslo
pasiekimų lygiu
pasiekimų lygiu
pasiekimų lygiu
pasiekimų lygiu
metai
mokslo metus baigė mokslo metus baigė mokslo metus baigė mokslo metus baigė
2018-2019
27,2 %
71,9 %
0,9 %
0%
2019-2020
28,8 %
70,3 %
0,8 %
0%
2020-2021
34,2 %
65,0 %
0,8 %
0%
2020-2021 mokslo metais pagerėjo PUPP patikrinimo rezultatai. Visi pagrindinio ugdymo
baigiamųjų klasių mokiniai baigė pagrindinio ugdymo programą ir įgijo pagrindinį išsilavinimą.
Mokslo metai
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

Lietuvių kalbos
PUPP vidurkis
7,9
8,1

8,1

Lietuvių kalbos
Matematikos PUPP
PUPP neišlaikė
vidurkis
0
5,2
0
6,1
Mokiniai PUPP nelaikė
0
7,8

Matematikos PUPP
neišlaikė
4
0
0

Keletą metų iš eilės mokinių pamokų lankomumas gerėja. Pamokų lankomumo lyginamoji statistika:
2018-2019 mokslo metai
iš viso praleista nepateisintų pamokų
vienam mokiniui tenka
vienam mokiniui per mėnesį

- 5802
- 49,1
- 4,9

2019-2020 mokslo metai
iš viso praleista nepateisintų pamokų
vienam mokiniui tenka
vienam mokiniui per mėnesį

- 5410
- 42,9
- 4,2
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2020-2021 mokslo metai
iš viso praleista nepateisintų pamokų
vienam mokiniui tenka
vienam mokiniui per mėnesį

- 4192
- 34,3
- 3,4

2021 m. dalyvauta nuotoliniuose ir „gyvuose“ tarptautiniuose, respublikiniuose ir miesto
konkursuose. Laimėta 6 Grand Prix, 42 – I vietos, 34 – II vietos, 32 – III vietos, 18 diplomų, 1 –
laureato vardas. Yra gauta nemažai įvairių prizų bei apdovanojimų.
2021

METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

1. TIKSLAS. Tobulinti ugdymo procesą, siekiant optimalių mokymosi rezultatų.
1.1. UŽDAVINYS. Tobulinti ugdymo proceso individualizavimą ir diferencijavimą, siekiant
kiekvieno mokinio mokymosi sėkmės.
Mokiniams sudaryta galimybė aktyviai dalyvauti ugdymo(si) procese, teikti siūlymus,
inicijuoti pokyčius. Periodiškai (kartą per mėnesį) organizuoti mokinių tarybos ir administracijos
nuotoliniai susirinkimai. Rezultatas – pagerėjo kiekvienos klasės mokymosi rezultatų vidurkis ir
asmeninė mokinių mokymosi pažanga. Mokiniai mokslo metus baigė: aukštesniuoju pasiekimų lygiu
– 34,2 proc., pagrindiniu pasiekimų lygiu – 65 proc., patenkinamu pasiekimų lygiu – 0,8 proc.,
nepatenkinamu pasiekimų lygiu – 0 proc.
Parengti nauji, mokinių poreikius atitinkantys 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų
individualūs ugdymo planai. Užtikrintas higienos normas atitinkantis mokinių mokymosi krūvis bei
sklandus ir savalaikis mokinių grupių sudarymas, ugdymo proceso organizavimas (Klaipėdos Stasio
Šimkaus konservatorijos 2021–2022 ir 2022–23 m. m. ugdymo plano 2 priedas).
Ugdymo turinys pritaikytas pagal mokinių mokymosi gebėjimus. Diferencijuotas užduočių
kiekis, sudėtingumas, laikas užduotims atlikti (apklausa mokytojams apie mokymo organizavimą
https://klaipedoskonservatorija.lt/apie-mokykla/isivertinimas).
Inicijuoti ir periodiškai organizuoti metodinės tarybos ir administracijos nuotoliniai bei
kontaktiniai susirinkimai. Pateiktos rekomendacijos ir siūlymai ugdymo plano rengimui, ugdymo
kokybės gerinimui. Parengtas ir 2021-08-30 direktoriaus įsakymu Nr. V-95 patvirtintas Klaipėdos
Stasio Šimkaus konservatorijos pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programų
2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų ugdymo planas.
Siekiant optimalių mokymosi rezultatų, atnaujinti: „Mokinių mokymosi ir pasiekimų
vertinimo tvarkos aprašas“ (2021-10-15, V-148); Individualios pažangos stebėsenos forma (aprašo 5
priedas), ,,Muzikinių dalykų programiniai reikalavimai“ (2021-09-08, V-112).
Organizuotos 9 bendrojo ugdymo dalykų integruotos pamokos, 1 bendrojo ugdymo ir
muzikos dalykų integruota pamoka-renginys (2021 m. bendrojo ugdymo metodinės grupės veiklos
planas).
Teorines ir akademines žinias mokiniai naudojo ir įgijo naujų žinių dalyvaudami
tarptautiniuose projektuose: „Jaunieji vertėjai“ („Juvenes Translatores“) vertimo pamokų cikle
sausio–kovo mėnesiais; „EPAS – Europos diena – vieninga įvairovė“ kovo–gegužės mėnesiais
(gautas kokybės ženklelis už aukščiausio lygmens veiklą); Erasmus+ K2 strateginių partnerysčių
projekte „Muzikos mokinių profesinių žinių, įgūdžių ir kompetencijos ugdymas“ („Developing
professional knowledge, skills, and competence for music students”) – projektas tęsis ir 2022 metais.
1.2. UŽDAVINYS. Tobulinti mokytojų kompetencijas.

Skatintas mokytojų dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo renginiuose, administruotas jų
apmokėjimas ir gerosios patirties sklaida metodinėse grupėse. Kvalifikaciją kėlė visi mokytojai (100
proc.), dalyvauta 48 seminaruose/vebinaruose. Įgyvendinamas tarptautinis Erasmus+ projektas
„Ugdymo kokybės gerinimas Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje” (2021 m. į kursus
Graikijoje vyko projektų administratorė ir chemijos mokytoja). Organizuota metodinė diena „IT
įrankiai konservatorijoje, stiprinant medijų valdymo įrankius“; mokymai visiems Konservatorijos

5

mokytojams „Mobingas darbe ir jo prevencija”. Mokytojai dalyvavo vertinimo komisijų darbe
tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose (25 kvietimai), miesto metodinių grupių
kvalifikacijos kėlimo veiklose.
Viena mokytoja atestuota vyreniojo mokytojo kvalifikacinei kategorijai, viena mokytoja –
mokytojo eksperto kvalifikacinei kategorijai.
100 proc. mokytojų patobulino IT naudojimo kompetencijas ugdymo procese ir vykdė
nuotolinį ugdymą karantino metu.
1.3. UŽDAVINYS. Stebėti ugdymo proceso veiksmingumą ir efektyvumą.
Kiekvieno pusmečio pabaigoje atlikta mokymosi rezultatų analizė. Mokymosi sunkumų
priežastys analizuotos Vaiko gerovės komisijos susirinkimuose kartu su mokiniais ir jų tėvais.
Įvertinta mokinių pažanga, nustatytas mokymosi pagalbos poreikis, teikta individuali mokymo(si)
pagalba (19 VGK posėdžių protokolų). Statistinė pažangos analizė pristatyta mokytojų tarybos
susirinkimuose (mokytojų tarybos posėdžių protokolai: 2021-02-15 Nr. T2-1, 2021-06-28 Nr. T2-2).
Parengti konsultacijų grafikai, priimti sprendimai dėl lėšų, skirtų mokymosi praradimams
kompensuoti, paskirstymo. Užtikrintas efektyvus lėšų, skirtų mokyklai, įsisavinimas, objektyvus
mokytojų darbo apmokėjimas, organizuotas veiksmingas savalaikės pagalbos teikimas mokiniams,
patyrusiems mokymosi praradimų (direktoriaus įsakymai 2021-03-01 Nr. V-32, 2021-11-11 Nr. V161).
Konservatorijos administracija atliko mokinių lankomumo ir mokymosi pažangos rezultatų
analizės vertinimą, rezultatus pristatė mokytojų tarybos posėdžiuose (protokolai 2021-02-15 Nr. T21, 2021-06-28 Nr. T2-2) bei mokinių tarybos susirinkimuose.
2. TIKSLAS. Plėsti gabių muzikai vaikų paieškos ir ugdymo galimybes.
2.1. UŽDAVINYS. Vykdyti gabių mokinių iš regionų paiešką.
Organizuoti koncertai (13) miesto ir regiono meno ir muzikos mokyklose, miestų
koncertinėse erdvėse: koncertas Kretingos meno mokykloje (2021-10-14), Šilutės meno mokykloje
(2021-10-21), 2 koncertai Klaipėdos progimnazijų mokiniams (2021-11-12), Kelmės meno
mokykloje (2021-11-27-28), Sedoje (2021-05-21), Šilutės meno mokykloje (2021-05-28), Platelių
meno mokykloje (2021-06-02), Švėkšnoje (2021-06-04), Pagėgiuose (2021-06-08), Džiazo orkestro
koncertas Palangoje (2021-10-24).
Konservatorijos pristatymas-reklamavimas: 2021-01 – 2021-07 Klaipėdos, Šilalės, Gargždų,
Jurbarko, Kelmės progimnazijose (10 mokyklos pristatymų), 2021-09 – 2021-12 Klaipėdos,
Gargždų, Jurbarko progimnazijose (14 mokyklos pristatymų).
2.2. UŽDAVINYS. Gerinti bendradarbiavimo kultūrą ir skleisti gerąją patirtį.
Vykdyta informacijos sklaida apie Konservatorijos veiklą Facebook paskyroje ir intenetinėje
svetainėje. Vykdyta gerosios patirties sklaida: organizuotos 3 metodinės dienos, pravestos 53 atviros
pamokos, skaityta 10 pranešimų kvalifikacijos tobulinimosi renginiuose. Organizuota nuotolinė
Atvirų durų diena (2021-03-27). Pradėtas vykdyti edukacinis projektas „Tarpdalykinė kūrybinė
laboratorija“, skirtas gabių vaikų paieškai, parengti ir direktoriaus 2021-11-04 įsakymu Nr. V-156
patvirtinti šio projekto nuostatai.
Organizuotas renginys, skirtas koncertinio fortepijono „Steinway&sons“ pristatymui
Konservatorijos ir Klaipėdos miesto bendruomenei (2021-12-16).
IV SKYRIUS
PRIEMONIŲ PLANAS
Uždavinio rezultatai,
Atlikimo laikas
Atsakingas
produktas, kriterijai
1. TIKSLAS. Ugdymo kokybės ir mokymosi rezultatų gerinimas.
1.1. UŽDAVINYS. Vykdyti individualios pažangos stebėseną, siekiant kiekvieno mokinio
mokymosi sėkmės.
Įgyvendinimo priemonės
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Parengti formas
individualios pažangos
fiksavimui.

Parengtos, pildomos
pažangos stebėjimo formos.

I pusmetis

Koordinuoti individualios
pažangos stebėjimo ir
fiksavimo procesą.

Pagerėję individualūs
mokinių pasiekimai ir
pažanga. Vykdoma
stebėsena ir mokymosi
pagalbos teikimas.

Visus mokslo
metus

Du kartus per mokslo metus
atlikti mokinių individualios
pažangos analizę ir
vertinimą. Rezultatus aptarti
VGK su mokiniais, tėvais
(rūpintojais, globėjais).

Įvertinta mokinių
individuali pažanga,
nustatytas mokymosi
pagalbos poreikis.
Koordinuotas savalaikės
tinkamos mokymosi
pagalbos teikimas.

Pusmečių
pabaigoje ir po
adaptacinio
laikotarpio

Diferencijuojami ir
individualizuojami namų
darbai.

Bus pasiekti optimalaus
mokymosi rezultatai.

Nuolat

Vesti pamokas įvairiose
edukacinėse erdvėse.
Individualizuoti užduotis
silpnai besimokantiems
mokiniams.

Skatinamas patyriminis
mokymas.
Žinių taikymas praktikoje.
Užtikrins silpnai
besimokančių mokinių
pažangą, padės siekti
geresnių rezultatų.

Pagal veiklos
planą
2022 m. pagal
poreikį.

Bendrąjį
ugdymą
organizuojančio
skyriaus vedėja
Bendrąjį
ugdymą ir
muzikinį
ugdymą
organizuojančių
skyrių vedėjos
Bendrąjį
ugdymą
organizuojančio
skyriaus vedėja
Bendrojo
ugdymo dalykų
mokytojai
Bendrojo
ugdymo dalykų
mokytojai
Muzikos teorijos
metodinės
grupės
mokytojai
Muzikos teorijos
metodinės
grupės
mokytojai
Visų dalykų
mokytojai

Parengti skirtingo
sudėtingumo užduotis
mokymo diferencijavimui.

Bus skatinamas mokinių
sąmoningumas ir
atsakomybė.

Organizuoti individualias
konsultacijas mokymosi
sunkumų turintiems
mokiniams.
Organizuoti gerai
besimokančių vaikų
diskusijas apie individualią
pažangą.
Parengti klausimynus ir vesti
koliokviumus I-IV klasių
mokiniams.

Pagerės mokinių
motyvacija ir asmeninė
pažanga.

2022 m.

Pagerės mokymosi
sunkumų turinčių mokinių
individuali pažanga.

2022 m. I, II
pusmečiai

Klasių vadovai

Praplėsti mokinių
intelektualines
kompetencijas, skatinti
savarankiškumą.

2022 m.

Metodinių
grupių
pirmininkai

Skatinamas asmeninis,
profesinis kiekvieno
mokinio tobulėjimas.

Pagal metodinių
grupių planus

Visų dalykų
mokytojai,
klasių vadovai

2022 m. sausis gegužė

Direktorė,
ugdymą
organizuojančių
skyrių vedėjos,

Organizuoti ir dalyvauti
respublikiniuose
konkursuose, edukaciniuose
projektuose, festivaliuose,
olimpiadose, sporto
varžybose.
Įgyvendinti tarptautinį
Erasmus+ projektą
„Ugdymo kokybės gerinimas
Klaipėdos Stasio Šimkaus

Įgyta inovatyvi patirtis.
Patobulintos ugdymo
organizavimo
kompetencijos.

2022 m. I, II
pusmečiai.
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konservatorijoje“

projektų
administratorė,
bendrojo ir
muzikinio
ugdymo dalykų
mokytojai

1.2. UŽDAVINYS. Stebėti ugdomosios veiklos veiksmingumą.
Du kartus per mokslo metus
atlikti mokinių lankomumo
ir mokymosi pažangos
rezultatų analizės vertinimą,
rezultatus aptarti su
mokiniais, mokytojais,
tėvais (rūpintojais,
globėjais).
Parengti bendrojo ugdymo
metodinės grupės mokytojų
pamokų inspektavimo
grafiką.
Vykdyti ugdymo proceso
stebėseną (pamokų,
egzaminų, patikrinimų
inspektavimas).
Stebėti pamokas pagal
parengtą muzikinių dalykų
mokytojų pamokų
inspektavimo grafiką.
Naudojantis bendrojo
ugdymo mokyklų veiklos
kokybės įsivertinimo
klausimynais, atlikti 2.3.2.
rodiklio vertinimą
Atlikti naujai pradėjusių
mokytis mokinių adaptacijos
tyrimą.
Vykdyti informacijos sklaidą
apie Konservatorijos veiklą,
naudojant skaitmenines
priemones.

Įvertinta mokinių pažanga,
nustatytas mokymosi
pagalbos poreikis.
Suteikta individuali
mokymosi pagalba.

2022 m.

Direktorė,
ugdymą
organizuojančių
skyrių vedėjos

Užtikrintas mokytojų
informavimas bei tinkamas
dokumentacijos rengimas.

I pusmetis

Užtikrinta nuosekli
ugdomosios veiklos
kokybės stebėsena.

Nuolat

Užtikrinama ugdomosios
veiklos stebėsena.

Pagal
inspektavimo
grafiką

Atliktas tyrimas,
atspindintis mokinių
nuomonę apie ugdymą
mokyklos gyvenimu.

II pusmetis

Bendrąjį
ugdymą
organizuojančio
skyriaus vedėja
Bendrąjį
ugdymą
organizuojančio
skyriaus vedėja
Muzikinį
ugdymą
organizuojančio
skyriaus vedėja
Veiklos kokybės
įsivertinimo
darbo grupė

Įvertintas mokinių
adaptacijos
Konservatorijoje lygis.
Pagerės bendradarbiavimo
kultūra, gerosios patirties
sklaida.

Spalio-lapkričio
mėn.
2022 m.

Veiklos kokybės
įsivertinimo
darbo grupė
Metodinės
grupės
mokytojai

1.3. UŽDAVINYS. Ugdymo proceso gerinimas bendradarbiaujant.
Stebėti kolegų pamokas
Konservatorijoje ir kitose
mokyklose.

Bus dalinamasi gerąja
patirtimi ugdymo kokybei
gerinti, gerinamas ugdymo
procesas bendradarbiaujant.

2022 m. I, II
pusmečiai.

Parengti individualius,
Konservatorijos poreikius
atitinkančius, vertinimo
įrankius tėvams.

Atliktas tyrimas,
atspindintis tėvų lūkesčius
ir poreikius (kokių ugdymo
rezultatų jie tikisi, kokiai
aplinkai ar mokymo
metodikai teikia prioritetą).

II pusmetis

Bendrojo
ugdymo dalykų
bei muzikos
teorijos dalykų
mokytojai.
Bendrąjį
ugdymą
organizuojančio
skyriaus vedėja,
Veiklos kokybės
įsivertinimo
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Atliktas tyrimas,
padėsiantis išsiaiškinti tėvų
lūkesčius apie jų vaikų
ugdymą ir būsimus
rezultatus.
Pravesti integruotas bendrojo Žinių taikymas praktikoje.
ugdymo dalykų pamokas,
Bendradarbiavimo
organizuoti renginius.
skatinimas.
Organizuoti pažintines,
Žinių taikymas praktikoje.
kultūrines, edukuojančias
Bendradarbiavimo
ekskursijas.
skatinimas.
Dalintis gerąja patirtimi
organizuojant kvalifikacijos
tobulinimo renginius
Bus tobulinamos
mokytojams, įgyvendinant
kompetencijos, skatinamas
Erasmus+ projektą
bendradarbiavimas.
„Ugdymo kokybės
gerinimas Klaipėdos Stasio
Šimkaus konservatorijoje“.
Literatūrinio-muzikinio
Paminėti Lietuvos
spektaklio-filmo premjera
nepriklausomybės atkūrimo
„Kanonas karaliams“.
dieną, pristatyti filmą
bendruomenei.
Organizuoti seminarus
Tobulinti kompetencijas,
mokytojams, meitriškumo
skatinti bendradarbiavimą.
pamokas mokiniams.
Suteikti gabiam jaunimui
galimybę pasirodyti viešoje
erdvėje, skatinti saviraišką,
kūrybiškumą ir meniškumą.
Atskleisti mokinių
individualius gebėjimus.

darbo grupė

Pagal veiklos
planą
Visus metus

Visus metus

2022 m. kovo 10
d.

2022 m. I-II
pusmečiai

Bendrojo
ugdymo dalykų
mokytojai
Bendrojo
ugdymo dalykų
mokytojai

Projekto
dalyviai

Teatro ir
kompiuterinių
technologijų
mokytojai
Muzikinių
dalykų
metodinių
grupių
pirmininkai.

2. TIKSLAS. Vystyti gabių mokinių iš regionų paieškos ir informavimo sistemą
2.1. UŽDAVINYS. Vykdyti gabių mokinių iš regionų paiešką.
Inicijuoti renginius,
Sudarytos geresnės sąlygos Nuolat
projektus, konkursus,
muzikai gabiems vaikams
konsultacijas, meistriškumo rinktis jų poreikius ir
tobulinimo renginius
interesus atitinkantį
Konservatorijoje.
ugdymą(si) pagal
specializuoto ugdymo
krypties programas.
Vykdyti kultūrinį edukacinį
Skatinama moksleivių iš
Pagal projekto
projektą „Tarpdalykinė
regiono kultūrinė ir
nuostatuose
kūrybinė laboratorija.“
kūrybinė veikla, bendrystė, numatytą veiklų
tarpdalykinė integracija,
planą
mokylos reklamavimas.

Renginys-viktorina „Ką aš
žinau apie Klaipėdos Stasio
Šimkaus konservatoriją?“.

Bus užtikrinta gerosios
patirties sklaida bei gabių
mokinių paieška,
bendradarbiaujant su

2022 m. I
pusmetis.

Direktorė

Bendrąjį
ugdymą ir
muzikinį
ugdymą
organizuojančių
skyrių vedėjos,
projekto darbo
grupė
Muzikos teorijos
metodinės
grupės
mokytojai.
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Rietavo sav. Žadvainių
pagrindine mokykla.
Koncertų organizavimas ir
vedimas Klaipėdos ir
regiono muzikos ir
pagrindinio ugdymo
mokyklose.
Vykdyti informacijos sklaidą
miesto ir regiono mokyklose.

Bendraujant su mokiniais
užmezgamas ryšys ir
teikiama informacija apie
mokyklą.

2022 m. I-II
pusmečiai

Muzikinių
dalykų
mokytojai

Kontingento paieška,
mokyklos reklamavimas.

2022 m. I
pusmetis

Visų dalykų
mokytojai,
klasių vadovai.
Muzikinių
dalykų
mokytojai

Būsimiems Konservatorijos Nuolat
mokiniams suteikta išsami
informacija, dalykinė
pagalba.
Organizuoti vasaros stovyklą Vykdyta informacijos
2022 m. rugpjūtis Darbo grupė
Konservatorijoje.
sklaida, gabių mokinių
paieška.
2.2. UŽDAVINYS. Užtikrinti gerosios patirties sklaidą, bendradarbiaujant su miesto ir
regiono meno, muzikos mokyklomis ir progimnazijomis.
Organizuojamos atviros
Dalinamasi darbo patirtimi, 2022 m. I-II
Muzikinių
pamokos-paskaitos
metodais, kompetencijomis. pusmečiai
dalykų
Klaipėdos ir regiono
Bus užtikrinta gerosios
mokytojai
muzikos ir meno mokyklose. patirties sklaida bei gabių
mokinių paieška.
Skaityti metodinius
Teikiama metodinė pagalba 2022 m.
Muzikinių
pranešimus Klaipėdos ir
regiono ir miesto meno ir
dalykų
Klaipėdos regiono meno ir
muzikos mokyklų
mokytojai
muzikos mokyklose.
pedagogams.
Organizuoti sportines veiklas Vykdoma informacijos
2022 m.
Fizinio ugdymo
kartu su kitomis
sklaida apie Konservatoriją
mokytoja
mokyklomis.
ir dalijimasis gerąja
patirtimi
Pristatyti Konservatoriją
Vykdyta gabių mokinių
2022 m.
Mokinių taryba
šalies mokyklose, choruose
paieška.
ir orkestruose.
Vykdyti konsultacijas
būsimiems mokiniams.

_________________________

