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I. 2020 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

1. Tikslas: 

 

1.1.Meninės interpretacijos ugdymas ir naujų, bei netradicinių  medžiagų panaudojimas dailės ugdymo 

programose. 

 

Uždaviniai: 

1.1.1. Atlikti šiuolaikinio meno iššūkių poreikio analizę dailės edukacijai mokykloje. 

1.1.1.1. Šiuolaikinio meno principai. Išorinių veiksnių analizės atlikimas. 

1.1.1.2. Šiuolaikinio meno principai. Vidinių veiksnių analizės atlikimas. 

1.1.1.3. Pokyčių poreikio analizės atlikimas. 

Uždavinys įgyvendintas. Atlikta išorinių ir vidinių veiksnių analizė. 

1.2.1. Pakoreguoti dailės ugdymo programas, atsižvelgiant į šiuolaikinio meno principus ir jų poreikio 

analizę, naujų bei netradicinių medžiagų panaudojimą meninėse interpretacijose 

1.2.1.1  Pagal parengtą pokyčių poreikio analizę į kompozicijos ir skulptūros programas įtraukiamos 

šiuolaikinio meno užduotys. 

1.2.1.2. Paraiškų naujoms, bei netradicinėms medžiagoms parengimas. 

Uždavinys įgyvendintas .Mokytojų taryboje patvirtintos pakoreguotos programos. 

Įsigytos visos reikalingos medžiagos ir priemonės. 

 

2.Tikslas: 

 

2.1. Plėtoti mokinių praktinių gebėjimų tobulinimo sąlygas, gerinti ugdymo daile prieinamumą, 

papildomai atidarant ankstyvojo dailės ugdymo programos mokinių grupes bendrojo ugdymo 

mokyklose. 

 

2.1.1. Uždavinys: Įrengti studijas, atitinkančias higienos normų reikalavimus. Multifunkcinės 

eksperimentinės studijos remontas ir apšvietimo pakeitimas.  

Uždavinys įgyvendintas. Suremontuota multifunkcinė eksperimentinė studija pagal higienos normų 

reikalavimus. 

 

2.1.2 Atidaryti papildomas ankstyvojo dailės ugdymo programos klases miesto bendrijo lavinimo 

mokyklose. 

 

Uždavinys įgyvendintas. Atidarytos papildomos ankstyvojo dailės ugdymo programos mokinių grupės 

,,Saulės“ pradinėje mokykloje, Jėzuitų mokykloje, ,,Sandoros“ progimnazijoje. 

 

3.Tikslas: 

3.1.Tobulinti mokytojų patirties sklaidos ir mokinių darbų pristatymo visuomenei formas. 

 

Uždavinys: 

3.1.1.Sudaryti mokinių ir mokytojų kūrybinių darbų parodų ir jų pristatymo planą. 

3.1.2.1 Parodų kuratorių išrinkimas. 

3.1.3.1. Idėjų ir pasiūlymų surinkimas ir sisteminimas. 

Uždavinys įgyvendintas. Surengtos mokinių ir mokytojų kūrybos parodos mokyklos patalpose ir 

mieste, surengtos virtualios mokinių ir mokytojų kūrybos parodos, išleisti parodų plakatai ir katalogai. 

Apibendrinta metų parodinė veikla . 



II. 2021 METŲ PLANAS 

 

 

Tikslai: 

 

1.1. Plėtoti naujausias informacines technologijas, vykdant mokyklos dailės ugdymo programas 

 

 

Uždaviniai 

 

Priemonės tikslams 

įgyvendinti 

Atsakingas 

asmuo  

Terminai Vertinimo 

kriterijus 

1 2 3 4 5 

1.1.1. Papildyti  

kompiuterine įranga 

mokytojų darbo 

vietas kiekvienoje 

klasėje. 

 

1.1.2 Įrengti ,,greitų 

ekspozicijų“ erdvę 

mokyklos foje. 

 

 

1.1.3. Papildyti 

įranga multifunkcinę 

studiją meniniams 

eksperimentams. 

 

 

Palaipsniui įsigyti    

kompiuterius mokytojų 

darbui su mokiniais, 

dokumentais. 

 

 

Pritaikyti  erdvę 

mokyklos foje  

,,greitoms 

ekspozicijoms“. 

 

Įsigyti reikiamus stalus, 

IKT priemones sukurtai 

multifunkcinei studijai 

meniniams 

eksperimentams. 

 

Direktorė Irena 

Šliuželienė  

 

 

 

 

Ūkio dalies 

vedėjas Pranas 

Vasiliauskas  

 

 

Ūkio dalies 

vedėjas Pranas 

Vasiliauskas  

 

Per II ketvirtį 

 

 

 

 

 

Per II ketvirtį 

 

 

 

 

Iki rugsėjo  

1 d. 

Papildyta 

mokyklos IKT 

bazė 

 

 

 

Įrengta ,,greitų 

ekspozicijų“ 

erdvė mokyklos 

foje  

 

Papildyta 

multifunkcinė 

studija 

meniniams 

eksperimentams

reikiama įranga. 

 

 

 

2.1. Muziejaus - saugyklos remontas, apšvietimo pakeitimas, papildomos studijos mokiniams 

įrengimas. 

 

 

 

Uždaviniai 

 

Priemonės tikslams 

įgyvendinti 

Atsakingas 

asmuo  

 

Terminai 

Vertinimo 

kriterijus 

1 2 3 4 5 

 

2.1.1. Muziejaus - 

saugyklos remontas, 

apšvietimo 

pakeitimas, 

papildomos studijos 

mokiniams 

įrengimas. 

 

 

Survarkyti ir pritaikyti 

muziejaus – saugyklos 

patalpą, pagal higienos 

normas, mokinių klasei. 

 

 

 

 

 

Ūkio dalies 

vedėjas Pranas 

Vasiliauskas  

 

 

 

 

 

 

II ketvirtis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Survarkyta ir 

pritaikyta 

muziejaus – 

saugyklos 

patalpa, pagal 

higienos 

normas, 

mokinių klasei. 



 

 

2.1.2 gerinti 

ugdymo daile 

prieinamumą, 

papildomai atidarant 

ankstyvojo dailės 

ugdymo programos 

mokinių grupes 

bendrojo ugdymo 

mokyklose. 

 

 

 

Atidaryti ankstyvojo 

dailės ugdymo 

programos klases 

miesto bendrijo 

lavinimo mokyklose. 

 

 

 

Direktorė 

Irena 

Šliuželienė 

 

 

nuolat 

 

 

Atidarytos 

ankstyvojo 

dailės ugdymo 

programos 

mokinių grupės 

,,Saulės“ 

pradinėje 

mokykloje, 

Jėzuitų 

mokykloje, 

,,Sandoros“ 

progimnazijoje. 
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ŠIAULIŲ DAILĖS MOKYKLOS RENGINIAI 

2021 M 

Data 

(numatoma) 

Renginio pavadinimas Atsakingas  

Periodiškumas 

Renginio vieta 

2021-02 Keičiamos mokinių 

darbų parodos 

 Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Eglė Bičkienė 

 2 kartą 

metuose 

Šiaulių 

valstybinė 

kolegija 

2021-02 ,,Menų vakaras“ Mokytoja Audronė 

Grosienė 

1 kartą metuose Dailės mokykla 

2021-04 „ Draugų dienos“ Mokytoja Gitana 

Kaltanienė 

 1 kartą 

metuose 

Dailės mokykla 

2021-04 Edukacinė savaitė 

bendrojo lavinimo 

mokyklų mokiniams 

Direktorė Irena Šliuželienė 2 kartus 

metuose 

Dailės mokykla 

2021-04 Mokytojų kūrybinių 

darbų paroda, skirta 

mokyklos bendruomenei 

Mokytojas Dalvytis Udrys  1 kartą 

metuose 

Dailės mokykla 

2021-04, Edukacinės dirbtuvėlės 

ankstyvukams ir jų 

tėveliams 

  Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Eglė Bičkienė 

1 kartą metuose Dailės mokykla 

2021-05 Retrospektyvinė mokinių 

kūrybinių darbų paroda 

Mokytojas Alvydas 

Šalkauskas 

 1 kartą 

metuose 

Vitrinos miesto 

bulvare 

2021-05 Mokinių baigiamųjų 

darbų paroda 

Mokytojas Alvydas 

Šalkauskas 

 1 kartą 

metuose 

Dailės mokykla 

2021-08 Vasaros dienos stovykla Mokytoja Ernesta 

Šimkienė 

1 kartą metuose Dailės mokykla 

2021-09 Keičiamos mokinių 

darbų parodos 

 Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Eglė Bičkienė 

 2 kartą 

metuose 

Šiaulių 

valstybinė 

kolegija 

2021-11 Tarptautinis grafinės 

miniatiūros konkursas 

  Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Eglė Bičkienė 

 1 kartą 

metuose 

Panevėžio 

dailės mokykla 

2021-12 Edukacinės dirbtuvėlės 

ankstyvukams ir jų 

tėveliams 

  Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Eglė Bičkienė 

2 kartus 

metuose 

Dailės mokykla 

2021-12 Kalėdinė mokinių darbų 

paroda 

Mokytoja Jūratė Žuklienė  1 kartą 

metuose 

Dailės mokykla 

 



 


