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KELMĖS ALGIRDO LIPEIKOS MENŲ MOKYKLA 

 

2021 METŲ UGDOMOSIOS VEIKLOS STEBĖSENOS PLANAS 

 

TIKSLAS:  Analizuoti ir vertinti ugdymo proceso būklę ir kaitą, siekiant inicijuoti pokyčius ugdymo kokybei gerinti.   

UŽDAVINIAI:  1. Rinkti ir sisteminti duomenis apie ugdymo proceso būklę, kaitą ir strateginio mokyklos tikslo bei uždavinių   

                               įgyvendinimą;         

 2. Analizuoti, vertinti ugdomąją veiklą, įvertinti mokyklos, kaip besimokančios organizacijos ir kiekvieno bendruomenės  

            nario pažangą, diagnozuoti ugdymo organizavimo trūkumus ir inicijuoti ugdymo turinio ir proceso kaitą;   

         3. Laiku teikti metodinę ir kitą pedagoginę pagalbą mokytojams;      

 3. Atrasti ir skleisti pažangias ugdymo proceso organizavimo formas ir gerąją praktiką.    

 

Priemonės pavadinimas Vykdymo 

terminas 

Atsakingi 

asmenys 

Laukiamas rezultatas Atsiskaitymo 

forma 

Žvalgomoji stebėsena Mokyklos veiklos tikslų įgyvendinimas 

1. Muzikos, dailės, šokio ugdymo programų 

individualaus ugdymo, darbo su grupe 

pamokos/veiklos turinio tikrinimas. 

2021 m. 

balandžio mėn. 

lapkričio mėn. 

Direktorius 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Bus įgyvendinamos ugdymo programos. Individualūs 

pokalbiai. 

Personali stebėsena Atestacijos, kvalifikacijos kėlimo tikslų įgyvendinimas 

2. Fortepijono mokytojos R. Vozbinienės, 

mokyt. metodininkės I. Leskauskienės ir 

choreografijos vyresn. mokytojos  

L. Monkevičienės, ketinančių atestuotis, 

pamokų stebėjimas ( pagal perspektyvinę 

atestacijos programą). 

2021 m.  

I pusmetis 

2021  

II pusmetis 

Direktorius 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Mokytojų praktinės veiklos atitiks siekiamai 

kvalifikacinei kategorijai įgyti. 

 

Aptariama 

individualiai su 

mokytoja ir 

atestacinės 

komisijos 

posėdyje. 

3. Mokytojų veiklos bei kompetencijų 

atitikimo, turimai kvalifikacinei kategorijai, 

į(si)vertinimas, veiklos ataskaitos. 

2021 m.  

birželio mėn. 

Mokytojai 

Kuruojantys 

vadovai 

Mokytojai įsivertins savo veiklą ir 

kompetenciją. 

Aptariama 

individualiai su 

mokytoju. 

Apibendrinamoji stebėsena Mokinio kompetencijų ugdymas, pasitelkiant šiuolaikinius mokymosi metodus ir būdus. 

4. Ankstyvojo muzikinio ir choreografijos 

ugdymo grupių pamokų stebėjimas. 

 

2021 m.  

I ir II 

pusmečiai 

Direktorius 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Stebint pamokas bus susipažįstama su mokinių 

gebėjimais, išsiaiškinta dalyvavimo pamokose 

motyvacija. 

Aptariama 

individualiai su 

mokytoju. 



Priemonės pavadinimas 
Vykdymo 

terminas 

Atsakingi 

asmenys 
Laukiamas rezultatas 

Atsiskaitymo 

forma 

5. Pradinio ugdymo  

3–4 klasių mokinių 

pamokų stebėjimas. 

Mokyt. metodininkė  

R. Čekanauskienė; 

mokyt.  

L. Paulauskas; 

grupinės pamokos 

Kražių muzikos 

skyriuje 

2021 m.  

I pusmetis 

Direktorius 

Pavaduotojas 

ugdymui 

 

 

 

Pamokų stebėjimo metu bus susipažįstama su 

mokinių gebėjimais, mokymosi motyvacija.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aptariama 

individualiai su 

mokytojais. 

Vyresn. mokyt.  

R. Povilaitienė,  

V. Šveikauskas; 

grupinės pamokos 

Pakražančio muzikos 

skyriuje 

2021 m.  

II pusmetis 

Aktyvioji stebėsena Žinių, gebėjimų ir įgūdžių atitikimas ugdymo programų reikalavimams 

6. Mokinių I ir II pusmečio atsiskaitymų: 

akademinių koncertų, keliamųjų, baigiamųjų 

egzaminų, perklausų vykdymas, rezultatų 

analizė ir pristatymas bendruomenei. 

2021 m. 

I pusmetis 

2021 m. 

II pusmetis 

Direktorius 

Pavaduotojas 

ugdymui 
 

Bus teikiamas grįžtamasis ryšys apie mokinių 

mokymosi rezultatus bendruomenei, atlikta 

analizė gerins ugdymo procesą. 

Aptariama 

individualiai su 

mokytojais ir 

metodinėje 

taryboje. 

7. Socialinės, kultūrinės veiklos: koncertų, 

renginių, konkursų, projektų įgyvendinimas. 

2021 m. Direktorius 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Mokytojai 

Bus formuojami mokinių socialiniai įgūdžiai,  

stebima veikla. Padaugės mokinių, 

dalyvaujančių koncertuose, dalykiniuose 

konkursuose. 

Metodinėse 

grupėse, mokytojų 

tarybos posėdyje. 

8. Mokymosi sunkumų turinčių mokinių 

mokymosi rezultatų aptarimas. 

2021 m. 

birželio mėn. 

 

Direktorius 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Mokytojai 

Bus analizuojami mokymosi sunkumų turinčių 

mokinių rezultatai, aptartos mokymosi sunkumų 

priežastys, numatyti pokyčiai, padedantys 

konkrečiam mokiniui pasiekti individualią 

pažangą, teikiamos rekomendacijos ir 

individuali pagalba. 

Aptariama 

mokytojų tarybos 

posėdyje. 

9. Atvirų, integruotų, edukacinių pamokų 

stebėjimas – įvairių integracijos būdų ugdymo 

procese taikymas. 

2021 m.  

 

Direktorius 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Bus realizuotas mokinių poreikis meninei 

kūrybinei veiklai. 

Metodinėse 

grupėse 

10. Lankomumo kontrolė ir analizavimas. 2021 m. Direktorius 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Bus atlikta lankomumo analizė, analizuojami 

pokyčiai, teikiamos rekomendacijos. 

Metodinėse 

grupėse, mokytojų 

tarybos posėdyje. 



Priemonės pavadinimas 
Vykdymo 

terminas 

Atsakingi 

asmenys 
Laukiamas rezultatas 

Atsiskaitymo 

forma 

11. Bendradarbiavimas su tėvais, tėvų 

informavimas, susirinkimų organizavimas ir 

stebėsena. 

2021 m.  Direktorius 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Nustatytas mokytojų, mokinių ir tėvų 

bendravimo, bendradarbiavimo lygmuo ir 

kokybė, teikiamos rekomendacijos. 

Individualūs 

pokalbiai. 

12. Higienos normų laikymasis kabinetuose ir 

kitose patalpose. 

2021 m. Direktorius 

Pavaduotojas 

ūkio 

reikalams 

Bus keliama mokinių ir mokytojų elgesio 

kultūra, savarankiškumas, 

atsakomybė už higienos normų laikymąsi. 

 

Užtikrinti dokumentų pildymo ir tvarkymo kokybę: 

13. Mokyklinės dokumentacijos pildymo 

kontrolė: 

 grupinių dalykų teminiai planų 

sudarymas; 

 individualios ugdymo programų 

sudarymas; 

 mokinių asmens bylos; 

 elektroninio dienyno pildymo kontrolė. 

2021 m.  

I ir II 

pusmečiai 

Direktorius 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Mokytojai parengs individualias ugdymo 

programas, atsižvelgdami į individualius FŠPU 

pagrindinio ir pasirenkamo instrumento, NU 

programų mokinių gebėjimus, grupinių pamokų 

teminius planus. Metodinėse grupėse bus 

aptartas ir parengtas metodinės tarybos metų 

veiklos planas. Atsakingai bus pildomas 

elektroninis dienynas, sutvarkytos mokinių 

bylos. 

Peržiūrėta ir 

aptarta 

individualiai, 

administracijos 

posėdyje. 

14. Galiojančių dokumentų, tvarkų, 

pareigybinių aprašų peržiūra ir atnaujinimas. 

2021 m. Direktorius 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Dokumentai bus atnaujinti pagal galiojančius 

įstatymus ir raštvedybos taisykles. 

Mokytojų tarybos 

posėdyje. 

15. Sutarčių su mokiniais ir jų tėvais 

sudarymas. 

2021 m.  

rugsėjo mėn. 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Pagal reikalavimus sudarytos sutartys. Individualūs 

pokalbiai 

 

 
Parengė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Beata Pralgauskienė 


