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                                                                                         PATVIRTINTA 

                                                                    L. e. dailės mokyklos direktoriaus pareigas 

                                                                                         2023 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-1-07 

 

KĖDAINIŲ DAILĖS MOKYKLOS 2023 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Kėdainių dailės mokyklos 2023 metų veiklos planas parengtas vadovaujantis LR švietimo 

įstatymu, Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija, Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 

2030“ keliamais uždaviniais švietimui, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, 

Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, Dailės mokyklos 2023−2025 m. strateginiu planu, 2022 m. 

veiklos programa, 2022−2023 m. m. ugdymo planu, kitais norminiais dokumentais, mokyklos 

bendruomenės narių pasiūlymais bei rekomendacijomis.  

2023 metų veiklos plano tikslas – kryptingai organizuoti ir planuoti Kėdainių dailės 

mokyklos (toliau – Mokyklos) veiklą, įgyvendinti kaitos procesus, siekti geresnės ugdymo kokybės, 

efektyviai panaudojant turimus intelektinius, finansinius, materialinius išteklius.  

Kėdainių dailės mokyklos 2023 metų veiklos planas sudarytas siekiant suderinti 

bendruomenės interesus, skatinti visus bendruomenės narius prisiimti atsakomybę dėl veiklos 

rezultatų. Metinį veiklos planą rengė l. e. Mokyklos direktoriaus pareigas 2022 m. gruodžio 29 d. 

įsakymu Nr. V-1-65 sudaryta darbo grupė. Rengiant planą buvo laikomasi viešumo, atvirumo, 

partnerystės ir diskusijomis pagrįsto bendradarbiavimo principų. 

 

II SKYRIUS 

2022 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 
 

Kėdainių dailės mokykla yra neformaliojo ugdymo įstaiga, teikianti galimybę Kėdainių 

rajono savivaldybės vaikams, jaunimui ir suaugusiems lavinti dailės įgūdžius ir gebėjimus, savo 

veikla prisidedanti prie Kėdainių rajono ir Lietuvos kultūros ir dailės tradicijų puoselėjimo. Dailės 

mokykla vykdo formalųjį švietimą papildančio ugdymo (pradinio ir pagrindinio) programas ir 

neformaliojo švietimo (ankstyvojo, dailės dalykų, suaugusiųjų dailės ugdymo) programas. Dailės 

mokykloje dėstomi šie mokomieji dalykai: piešimas, tapyba, keramika, kompozicija, grafinis 

dizainas, dailėtyra, tekstilė, oda, kompiuterinė grafika. Mokymo formos: grupinės teorinės ir 

praktinės mokomosios pamokos, vasaros praktikos (plenerai), projektai, edukacinės programos, 

dalyvavimas konkursuose, parodose, ekskursijose. 

Dailės mokykla įsikūrusi rekonstruotoje 17 a. pab. žydų vasarinėje sinagogoje. Mokykloje 

yra šešios pagrindinio, pradinio ir ankstyvojo ugdymo mokiniams skirtos klasės, dailėtyros ir grafinio 

dizaino, keramikos kabinetai, grafikos studija.  

Kėdainių rajono savivaldybės administracija pagal subpanaudos 2021 m. rugsėjo 28 d. 

sutartį NVP-267 Kėdainių dailės mokyklai perdavė laikinai ir neatlygintinai naudotis ir valdyti 

pastatą, adresu Smilgos g. 5A. Nuo 2022 m. sausio mėn. šiame pastate vyksta piešimo, tapybos ir 

tekstilės pamokos. Mokykla aprūpinta veiklai reikalingu inventoriumi, mokymo ir techninėmis 

priemonėmis.  

Mokykloje dirba 10 mokytojų (be vadovų). Iš jų 4 mokytojai metodininkai, 4 vyresnieji 

mokytojai, 2 mokytojai. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui turi dailės mokytojo metodininko 

kvalifikacinę kategoriją. Visi mokytojai yra įgiję aukštąjį pedagoginį išsilavinimą. Pedagogų amžiaus 

vidurkis – 47,7 metai. 

Įgyvendinant 2022 m. Mokyklos veiklos programą buvo iškelti tikslai: 
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1. Tobulinti vykdomų programų kokybę, sudarant sąlygas ugdytinio kūrybiškumui atrasti 

ir plėtoti.  

2. Vykdyti parodinę ir projektinę veiklą, įtraukiant socialinius partnerius ir ugdant 

bendruomeniškumą.  

3. Telkti materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius moderniai ugdymo aplinkai sukurti. 

Iškeltiems tikslams įgyvendinti buvo sudarytas veiklos planas, kuriame numatytos 

konkrečios priemonės, atsakingi vykdytojai, terminai, analizuoti metinės veiklos sėkmės kriterijai.  

Tobulinti vykdomų programų kokybę, sudarant sąlygas ugdytinio kūrybiškumui 

atrasti ir plėtoti. Dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų 

švietimo programų įgyvendinimą 2022 metais reglamentuoja Kėdainių dailės mokyklos ugdymo 

planai: 2021‒2022 m. m. planas parengtas direktoriaus 2021 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V-1-36 

sudarytos darbo grupės, patvirtintas Kėdainių dailės mokyklos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 30 d. 

įsakymu Nr. V-l-45 ir 2022‒2023 m. m, parengtas direktoriaus 2022 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 

V-1-31 sudarytos darbo grupės ir patvirtintas Kėdainių dailės mokyklos direktoriaus 2022 m. 

rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-l-35.  Vadovaudamiesi mokyklos ugdymo planais organizavome 

ugdymo turinį, kad kiekvienas besimokantysis pasiektų geresnių ugdymo(si) rezultatų ir įgytų 

mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų. Įgyvendinant mokinių 

poreikius ir gebėjimus atitinkantį ugdymo turinį, vykdytos dailės ugdymo programos, pritaikytos 

ugdytinių poreikiams. Programos registruotos KTPR registre: 

 Pradinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa, kodas 110200123; 

 Pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa, kodas 110200124; 

 Ankstyvojo dailės ugdymo programa, kodas 120200278; 

 Suaugusiųjų dailės (piešimo-tapybos) ugdymo programa, kodas 221000099; 

 Suaugusiųjų dailės (keramikos) ugdymo programa, kodas 221000100; 

 Suaugusiųjų dailės (odos) ugdymo programa, kodas 221000311; 

 Neformaliojo vaikų švietimo (kompiuterinė grafika) programa, kodas 120200761; 

 Neformaliojo vaikų švietimo (akademinis piešimas) programa, kodas 120200760; 

 Neformaliojo vaikų švietimo (keramika) programa, kodas 120200803; 

 Neformaliojo vaikų švietimo (tapyba) programa, kodas 120200844; 

 Neformaliojo vaikų švietimo (kūrybinis piešimas) programa, kodas 120200845;  

 Neformaliojo suaugusiųjų švietimo (tekstilės dizainas) ugdymo programa, kodas 

221000670.  

2022 m. rugsėjo 1 d. mokinių skaičius mokykloje pasiekė 570 (lyginant su 2021 m. rugsėjo 

1 d. padidėjo 28 proc.). 1 paveikslėlyje pavaizduotas mokinių skaičiaus pasiskirstymas pagal ugdymo 

programas.  

 
1 pav. Mokinių skaičius pagal ugdymo programas  
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Palyginus 2021 m. ir 2022 m. rugsėjo 1 d. mokinių skaičių pagal ugdymo programas 

matome, kad 2022 m. rugsėjo 1 d. mokinių skaičius išaugo NŠ ankstyvojo dailės ugdymo, NŠ 

suaugusiųjų ugdymo, NŠ dailės dalykų programose. Svarbu paminėti, kad mokinių skaičius padidėjo 

ir pradinio dailės FŠPU programoje, o sumažėjo pagrindinio dailės FŠPU programoje tik 1,6 proc. 

  

 
2 pav. Mokinių skaičiaus pokytis pagal ugdymo programas  

 

3 pav. pateiktas mokinių skaičiaus pokytį per 4 metus. Džiugu, kad neformaliojo ugdymo 

daile poreikis ankstyvajame amžiuje didėja. Dailės mokykloje suformuotos penkios ankstyvojo 

ugdymo klasės, kuriose mokosi 52 vaikai. 2022‒2023 m. m. ikimokyklinio ugdymo įstaigose ugdomi 

169 mokiniai (spalio 1 d. duomenimis): ,,Pasakoje“ – 43, ,,Purienoje“ – 63, Kėdainių r. Akademijos 

gimnazijos ,,Kaštono“ skyriuje – 36 mokiniai, Josvainių socialiniame ir ugdymo centre – mokomi 12 

vaikų, Šėtos socialiniame ugdymo centre – 15 mokinių (žr. 4 pav.). Taip pat mokinių skaičius nuo 

2020 m. yra augantis neformaliojo vaikų švietimo (dailės dalykai) ir suaugusiųjų ugdymo 

programose. 

 

 
 

3 pav. Mokinių skaičiaus pokytis pagal ugdymo programas per 4 mokslo metus 

 

Dailės mokykloje mokiniai mokosi iš Kėdainių miesto ir rajono mokyklų. 2022‒2023 m. m. 
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progimnazijų, lopšelio-darželio ,,Pasaka“, ,,Puriena“ ir ,,Kaštonas“ (4 pav.). 

 

 
 

4 pav. Mokinių skaičius pagal mokyklas 2022−2023 m. m. spalio 1 d. 

 

 Dailės mokykla kasmet išleidžia nemažai absolventų. 2022 m. mokyklą baigė 19 mokinių, 

2022−2023 m. m. baigiamosiose klasėse mokosi 24 mokiniai (5 pav.). 

 

  
 

5 pav. Dailės mokyklos mokinių ir absolventų skaičius 

 

Didelis dėmesys buvo skirtas ugdymo turinio individualizavimui  ir diferencijavimui, vaikų, 

jaunimo bei suaugusiųjų kompetencijų ugdymui per saviraiškos poreikio tenkinimą. Tikslingai 

planuodami ir organizuodami ugdymą, lavinome ugdytinių gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir 

orientuotis dinamiškoje visuomenėje. Siekiant išsiaiškinti individualius mokinių poreikius ir sudaryti 

sąlygas jų saviraiškai, atlikta FŠPU pagrindinio dailės ugdymo mokinių apklausa dėl baigiamojo 

darbo pasirinkimo ir vykdytos tarpinės diplominių darbų peržiūros, kad būtų galima užtikrinti 

sėkmingą baigiamojo darbo įgyvendinimą. Baigiamojo darbo pasirinkimas matomas 6 pav.  
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6 pav. Baigiamojo darbo pasirinkimas 2021−2022 m. m. 

 

Mokytojų tarybos posėdžiuose diskutavome apie Mokyklos programų paklausą ir pasiūlą 

2022‒2023 mokslo metams. Atlikome poreikio tyrimą, siūlomų programų analizę. 2022 m. rugsėjo 

1 d. buvo suformuotos 52 grupės. Išaugo ankstyvojo ugdymo poreikis ir grupių skaičius. Kėdainių r. 

Akademijos gimnazijos ,,Kaštono“ skyriuje suformavome 3 naujas grupes. Didžiulės paklausos 

sulaukė neformaliojo vaikų švietimo ,,Kūrybinio piešimo“ programa, suformuotos 2 grupės. Taip pat 

nuo rugsėjo 1 d. startavo nauja Suaugusiųjų ugdymo keramikos grupė (mokytoja Giedrė 

Nagreckienė), tačiau visų norinčių mokytis priimti negalėjome. Įvertinus ankstyvojo ugdymo 

paklausą ir darbo sudėtingumo lygį, mokytojų metodinės grupės 2022 m. gruodžio 21 d. posėdžio 

metu nutarta koreguoti Ankstyvojo ugdymo programos ugdytinių amžių, pradedant ugdymą nuo 4 m.   

2022 m. tobulinome pamokos kokybę. Birželio 14 d. metodinės grupės pasitarime mokytojai 

pristatė pirmojo pusmečio patirtis ir atradimus tobulinant pamokos vadybą. Kiekvienas mokytojas 

numatė savo tobulintinas pamokos sritis. Daug diskutavome apie mokinių pasiekimų vertinimą. 

Vykdėme mokytojų, mokinių ir jų tėvų apklausą dėl pasiekimų vertinimo. Vieningos nuomonės, ar 

vertinti mokinių pasiekimus pažymiais, pasiekti nepavyko. Nutarėme pradinio ugdymo 3 klasių 

mokinių pasiekimus vertinti įskaita. Mokytojų metodinės grupės pasitarimuose diskutavome apie 

formuojamojo vertinimo principus, naudą ir pritaikymo galimybes Mokykloje. 

Organizavome netradicines pamokas netradicinėse erdvėse, parodų salėse, muziejų erdvėse. 

Mokiniai pamokų metu susipažino su muziejų ir parodų ekspozicijomis, buvo ugdoma meninė 

kultūra, skatinama teigiama mokymosi motyvacija. Organizavome edukacines išvykas mokiniams, 

kūrybines dienas, rudens ir pavasario plenerus mokiniams ir suaugusiems, trumpalaikius projektus. 

 Mokytojas Mindaugas pradinio ugdymo erdvinės raiškos pamoką vedė lauke, iš sniego 

formavo erdvinius kūrinius (vasario 2 d.). Mokytoja Asta su pradinio ugdymo mokiniais išbandė 

cianotipijos kūrimo procesą - ant reagentais įjautrinto medvilnės audinio dėliojo įvairius augalus ir savo 

sukurtus grafiškus piešinius, o apšvietus saulės spinduliais arba UV lempa ‒ gavo neįtikėtinas fotogramas 

(balandžio mėn.). Mokytoja Žaneta su pagrindinio ugdymo II b klasės mokiniais turėjo piešimo 

pamoką KITAIP. Kartu su fotografe Aiste Kanapeckaite-Čerenkoviene gaudė atspindžius 

fotografuodami (gegužės 10, 18 d.). Mokytoja Giedrė organizavo pamoką Kėdainių senamiestyje 

,,Kėdainių langai, stogai, durys“, parengė virtualią darbų parodą (gegužės 2, 3 d.). Dailėtyros pamokų 

metu pagrindinio ugdymo III-ių klasių mokiniai, susipažinę su baroko dailininkų kūryba, kartu su 

mokytoja Jovita sukūrė interpretacijas - gyvuosius paveikslus, o su pagrindinio ugdymo ketvirtokais 

- modernistinio portreto interpretacijas ir kūrybinius darbus parodė virtualioje parodoje Mokyklos 

Facebook‘o profilyje (kovas, balandis). Pagrindinio ugdymo antrokai turėjo integruotas tapybos ir 
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piešimo pamokas. Mokiniai padedami tapybos mokytojos Irinos ir piešimo mokytojos Žanetos sukūrė 

puokštes mamai (balandžio 25 d.)  

Balandžio 12 d. mokykloje organizavome DIENĄ KITAIP formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo programų mokiniams. Pamokos vyko ne klasėse, o kitose miesto erdvėse. Pradinio ugdymo 

mokiniai lankėsi M. Daukšos viešojoje bibliotekoje, apžiūrėjo ten eksponuojamą parodą. Vyresnieji 

aplankė Janinos Monkutės-Marks muziejų-galeriją. Grožėjosi įspūdinga stiklo paroda. Mokiniai 

atliko kūrybines užduotis netradicinėse erdvėse. 

Mokytojas Mindaugas supažindino mokinius ir mokytojus su soliarigrafija. Tai tam tikra 

fotografijos rūšis, kuri padeda užfiksuoti nekintantį vaizdą ir saulės spinduliavimo kitimą. Paskaitos 

dalyviai gavo soliarigrafus, kuriais darys savo aplinkos „fotografiją“.  

Mokytoja Eugenija Eimontaitė-Jermolajevienė pravedė edukacinį renginį, skirtą Pasaulinei 

gyvūnų globos dienai (spalio 4 d.), surengė mokinių piešinių parodas E. Eimonto veterinarijos 

klinikoje. 

Lapkričio 26 d. mokyklos 7 mokinės ir 2 mokytojos lankėsi LR Prezidentūroje. Lietuvos 

Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda ir ponia Diana Nausėdienė Prezidentūroje įžiebė Kalėdų 

eglę, papuoštą ypatingomis rankų darbo dekoracijomis iš visos Lietuvos.  

Vykdoma ugdymo veikla nuolat analizuojama, vykdomos mokinių, tėvelių ir mokytojų 

apklausos apie ugdymo kokybę; tariamasi, kaip geriau organizuoti procesą, kad būtų patenkinti 

mokinių ir jų tėvelių poreikiai ir lūkesčiai. 

Skatinome mokytojus ir mokinius dalyvauti rajono, respublikiniuose ir tarptautiniuose 

konkursuose. 2022 m. mokinių kūrybiniai darbai išsiųsti į 6 tarptautinius, 9 respublikinius kūrybinių 

darbų konkursus: 

 Tarptautinis FAI piešinių konkursas „Sukurk tobulą orlaivį“, dalyvavo 11 mokinių, 2 

mokytojai. 

 Nacionalinis mokinių meninės kūrybos darbų konkursas „Daiktai pasakoja istorijas“, 

dalyvavo mokinė Aistė Marcinkevičiūtė. Dalyvė apdovanota laureato diplomu. Mokytoja Žaneta 

Vasilė. 

 50 tarptautinis vaikų piešinių konkursas Lidice 2022 „Muziejus“ (Čekija), dalyvavo 21 

mokinys, 3 mokytojai. Mokinė Norvilė Juršaitė nominuota „Garbingas apdovanojimas“ pažymėjimu. 

2022 m. gruodžio mėnesį vykusiame renginyje Čekijos ambasadoje Vilniuje mokinei įteiktas 

„Garbingas apdovanojimas“ pažymėjimas ir atminimo dovana. Mokytoja Eugenija Eimontaitė-

Jarmolajevienė. 

 Nacionalinis mokinių konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“, dalyvavo 

25 mokiniai, 6 mokytojai. Laureatai mokiniai Martynas Lipnius - I vieta (mokytoja Irina Dima) ir 

Eglė Stačiokaitė - II vieta (mokytoja Žaneta Vasilė). Mokinys Ignas Tamulis apdovanotas 

paskatinamosios vietos diplomu.   

 Respublikinė piešinių ir erdvinių kompozicijų virtuali paroda - konkursas „Tautodailės 

verpetuose. Mažoji architektūra. Kryžius-saulutė“, dalyvavo 8 mokiniai. Mokinys Aleksas Pocius 

apdovanotas III vietos laureato diplomu, mokytoja Giedrė Nagreckienė. 

 Tarptautinė mokinių kūrybinių darbų paroda-konkursas „Miško dvasia. Gyvūnai“, 

dalyvavo 32 mokiniai, 3 mokytojai. Mokinys Aleksas Pocius nominuotas už tapybiškumą, Augustė 

Snarskytė – už temos atskleidimą. Mokinės Ema Beržinskaitė (mokytoja Gina Kauklienė) ir Vesta 

Višniakovaitė (mokytoja Irina Dima) apdovanotos III vietos laureato diplomais.  

 Vinco Krėvės-Mickevičiaus pasakos „Perkūnas, Vaiva ir straublys“ iliustracijų 

konkursas, dalyvavo 6 mokiniai, mokytoja Eugenija Eimontaitė-Jermolajevienė. 

 Švietimo būklės apžvalgos viršelio konkursas „Įtraukusis ugdymas“, dalyvavo 10 

mokinių, mokytoja Eugenija Eimontaitė-Jermolajevienė. 

 Tarptautinis piešinių konkursas „Žemės grožis“, dalyvavo 5 mokiniai, 4 mokytojai. 
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 Respublikinis mokinių ekslibrisų konkursas „Ateities Kėdainiai“, dalyvavo 12 mokinių, 

mokytoja Inga Čičinskė. Liepa Lebedytė pelnė I vietą, Taironas Justinavičius ir Liucija Dovidaitė 

nominuoti už temos atskleidimą. 

 Topo centro organizuotas piešinių konkursas Facebook profilyje. Skirtas vaikams ( nuo 

3 iki 10 metų) piešti naują žaislų kategorijos herojų – Topuką, dalyvavo 9 mokiniai, mokytoja Asta 

Fedaravičiūtė-Jasiūnė. 

 Tarptautinis mokinių meninės kūrybos konkursas ,,Kalėdinis atvirukas“, dalyvavo 16 

mokinių, 3 mokytojai. Mokinės Gabijos Jokubauskaitės darbas eksponuotas LR Seime parodoje 

(mokytoja Eligija Venclovienė). 

 Respublikinis 5‒12 klasių mokinių tapybos darbų konkursas „Rudens natiurmortas 

2022 pagal Vincentą Van Gogą“, dalyvavo 4 mokiniai, 2 mokytojai.  

 X tarptautinis grafinės miniatiūros konkursas, dalyvavo 44 mokiniai, 4 mokytojai. 

Mokiniai Jaris Davliaševič (mokytoja Giedrė Nagreckienė) ir Morta Nagreckaitė (mokytoja Inga 

Čičinskė) apdovanoti III vietos laureato diplomais savo amžiaus grupėje. 

 Respublikinis kalėdinių ir naujamečių atvirukų konkursas „Žiemos fantazija 2022“, 

dalyvavo 9 mokiniai, mokytoja Eugenija Eimontaitė-Jermolajevienė. 

2022 m. dailės mokykloje pravesta 28-oji Lietuvos mokinių dailės olimpiada. Mokyklos 

etape dalyvavo 17 mokinių. Kūrybinių darbų tema - „Laikmečių atradimai“. Olimpiadai ruošėmės 

atsakingai - organizavome edukacinę išvyką į Lietuvos istorijos muziejų, lankėme parodą ,,Deivės ir 

Deivės ir kariai: Marijai Gimbutienei – 100“. Kovo 1 d. vyko dailės olimpiados rajono etapas. 

Dalyvavo 5 mokiniai 3 amžiaus grupėse, visi mokiniai užėmė prizines vietas: 

Raminta Bačiuliūnaitė – 1 vieta, dalyvavo respublikos etape (apdovanota piniginiu prizu 

pagal Kėdainių r. savivaldybės gabių mokinių skatinimo tvarką 2022 m. birželio mėn.), mokytoja 

Žaneta Vasilė. Salomėja Kaklauskaitė – 1 vieta, Aistis Juodžbalis – 2 vieta, mokytoja Eugenija 

Eimontaitė-Jermolajevienė. Milda Augaitė – 2 vieta, mokytoja Evelina Knezevičienė. Aistė 

Marcinkevičiūtė – 2 vieta, mokytoja Irina Dima. 

Baigiantis metams tęsiama graži tradicija pagerbti mokinius už sėkmingą dalyvavimą 

respublikos ir tarptautiniuose konkursuose. Mokinių pasiekimai įvertinti piniginiais prizais. Kėdainių 

rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis ir švietimo skyriaus vedėja Vilma Dobrovolskienė 

gruodžio 15 d. popietę atvyko į dailės mokyklą ir įteikė padėkas devyniems mūsų mokyklos 

gabiausiems mokiniams ir mokytojams už 2021‒2022 m. m. pasiekimus konkursuose: Ditei 

Kavoliūnaitei, Austėjai Patapaitei, Ievai Čepaitei, Vestai Višniakovaitei, Emai Baržinskaitei, Aleksui 

Pociui, Aistei Marcinkevičiūtei, Augustei Snarskytei, Darijui Visockiui. Laikinai einanti Kėdainių 

dailės mokyklos direktoriaus pareigas Jovita Buinevičienė taip pat padėkojo visiems mokytojams ir 

mokiniams Martynui Lipniui, Eglei Stačiokaitei, Norvilei Juršaitė už mokyklos vardo garsinimą 

šalies ir tarptautiniu mastu, įteikė padėkas ir atminimo dovanėles. 

 

Plėtoti parodinę ir projektinę veiklą, įtraukiant socialinius partnerius ir ugdant 

bendruomeniškumą.  2022 m. organizavome kūrybinių darbų parodas mokyklos ,,Mini“ galerijoje 

ir mokyklos edukacinėse erdvėse: 

 2022-01-25 Pradinio ir pagrindinio ugdymo mokinių I pusmečio kompozicijos darbų 

paroda. 

 2022-03-10 Pradinio ir pagrindinio ugdymo mokinių kūrybinių darbų paroda, skirta 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. 

 2022-04-20 Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto, stiklo, keramikos, odos, 

tekstilės meno studijų programos „Odinių objektų“ paroda. 

 2022-06-06 Kėdainių dailės mokyklos 2021-2022 m. m. absolventų baigiamųjų darbų 

paroda. 
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 2022-10-04 Kėdainių dailės mokyklos mokytojų kūrybinių darbų paroda „Raštai 

gamtoje“. 

 2022-11-11 Kauno kolegijos menų ir ugdymo fakulteto, Menų akademijos, Tekstilės 

specializacijos studentų paroda „Architektūros motyvai batikoje“. 

 2022-12-01 Kėdainių r. savivaldybės suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio 

mokymosi programos „Inovatyvios kūrybinės dirbtuvės“ metu sukurtų darbų paroda. 

 2022-12-06 Kėdainių dailės mokyklos mokinių Kalėdinių atvirukų paroda.  

Parodos mokyklos edukacinėse erdvėse ir mokyklos socialiniuose tinkluose sėkmingai 

naudojamos bendruomenės informavimui apie ugdymo procesą: 

 2022 m. sausio-gegužės mėn. Piešimo ir tapybos darbų paroda II rūmuose, mokytoja 

Žaneta ir Irina. 

 2022 m. balandžio mėn. Pradinio ugdymo mokinių piešinių paroda „Paukščiai parneša 

pavasarį“, mokytoja Eligija. 

 2022 m. gegužės mėn. Pradinio ugdymo II a ir II b klasių mokinių pamokinis kūrybinis 

projektas „Gėlės mamai“, paroda I-II aukšto laiptinėje, mokytoja Eligija. 

 2022 m. rugsėjo mėn. Vasaros kūrybinių dirbtuvių „Keliaujame į kosmosą“ veiklos ir 

sukurtų darbų paroda, projektų vadovė Gina. 

 2022 m. spalio-lapkričio mėn. Kėdainių dailės mokyklos mokytojų ir mokinių 

solarigrafijos darbų paroda, mokytojas Mindaugas. 

 32 virtualios parodos mokyklos socialiniuose tinkluose. 

Rengiant parodas mieste, rajone, respublikoje sutelkėme bendruomenę bendram tikslui, o 

parodų lankytojus supažindinome su įvairiomis dailės rūšimis, technikomis, naujovėmis. 2022 m. 

surengėme Dailės mokyklos mokinių parodas kitose erdvėse: 

 2022-01-20 Pradinio ugdymo mokinių, besimokančių Josvainių gimnazijoje 2021-2022 

m. m. I-ojo pusmečio darbų paroda, Josvainių gimnazija. 

 2022-01-20 Kūrybinių darbų paroda „Kačių šeimos portretas“, E. Eimonto senamiesčio 

veterinarijoje. 

 2022-02-13 Kėdainių dailės mokyklos mokinių kūrybinių darbų paroda „Mano šeimos 

puodelis“, Kavinėje „Kavamanija“. 

 2022-04-07 Kėdainių dailės mokyklos mokinių kūrybinių darbų paroda, Kėdainių r. 

Šlapaberžės socialinės globos namuose. 

 2022-04-07 Kėdainių dailės mokyklos mokinių kūrybinių darbų paroda, Kėdainių r. 

Labūnavos senelių globos namuose „Smiltelė“. 

 2022-08-30 Pradinio ugdymo mokinių, besimokančių Josvainių gimnazijoje 2021-2022 

m. m. II-ojo pusmečio darbų paroda, Josvainių gimnazija. 

 2022-09-29 Kėdainių dailės mokyklos mokinių kūrybinių darbų paroda „Ateities 

Kėdainiai“, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje. 

 2022-11-10 – 2023-03-10 Kėdainių dailės mokyklos mokinių kūrybinių darbų paroda, 

Kėdainių VšĮ Kėdainių ligoninėje. 

 2022-11-21 Kėdainių dailės mokyklos mokinių kūrybinių darbų paroda, Kėdainių kalbų 

mokykloje. 

 2022-12-02 – 2023-01-25 Kėdainių dailės mokyklos mokinių keramikos darbų paroda, 

Kėdainiai Gobis Lauko ekspo. 

 2022 m. gruodžio mėn. Respublikinio mokinių ekslibrisų konkurso „Ateities 

Kėdainiai“, skirto Kėdainių 650 m. jubiliejui, darbų paroda, Kėdainių r. Švietimo pagalbos tarnyboje. 

Mokykloje kuriamos ir puoselėjamos tradicijos, organizuojami renginiai, kurie sutelkia 

bendruomenę, skatina pilietiškumą, draugiškumą, toleranciją. Kasmet prisijungiame prie Laisvės 

gynėjų dienos renginio – pilietinės akcijos ,,Atmintis gyva, nes liudija“, sausio 13 d.  



9 

 

Sausio 27-ąją mokyklos bendruomenė dalyvavo minint Tarptautinę Holokausto aukų 

atminimo dieną ir Aušvico-Birkenau koncentracijos stovyklos išlaisvinimo metines. Kėdainių krašto 

muziejaus vyr. muziejininkė gidė Regina Adomaitienė papasakojo mokiniams apie tragiškus 20-ojo 

amžiaus įvykius. 

Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji ‒ labai reikšmingos kiekvienam, žinančiam ir gerbiančiam 

savo šalies istoriją. Visa mokyklos bendruomenė šias dienas įprasmino savo kūrybiniuose darbuose 

ir virtualiose parodose, siųsdami spalvotus linkėjimus visai tautai. Mūsų mokykla taip pat prisijungė 

prie iniciatyvos ir kūrė „Laisvės vėjo malūnėlius“ bendrai instaliacijai, kuri Kovo 11 dieną papuošė 

Kėdainių Didžiąją gatvę. Mokyklos ,,Mini“ galerijoje eksponavome pradinio ir pagrindinio ugdymo 

mokinių kūrybinių darbų parodą, skirtą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. 

Dalyvavome respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų darbų 

projekte „Tradicinių užgavėnių kaukių dirbtuvės“, mokytojos Inga Čičinskė ir Evelina Knezevičienė. 

Puoselėdami lietuvių kalbą su mokiniais dalyvavome kūrybinių darbų virtualioje parodoje 

„Atverkime kalbos turtus“, dalyvavo 20 mokinių, mokytojos Eugenija Eimontaitė-Jermolajevienė ir 

Eligija Venclovienė. 

Birželio 1 d. organizavome tradicinį mūsų renginį ‒ Tarptautinės vaikų gynimo dienos ir 

mokslo metų pabaigos šventę mokiniams ir jų tėveliams.  Jos metu įteikėme mokiniams mokslo metų 

baigimo pažymėjimus, padėkas puikiai ir gerai besimokiusiems mokiniams, diplomus konkursų 

nugalėtojams ir dalyviams. Edukacinio užsiėmimo metu lankstėme gerves ir jomis papuošėme 

mokyklą. 

Baigiamųjų darbų gynimas ir Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimų įteikimo šventė 

absolventams vyko birželio 7 ir 10 dienomis. Įteikimas vyko Babtyno dvare, kur šeimininkas 

supažindino su šio dvaro istorija, parodė ekspozicijas. Vienoje iš gražiausių salių mokyklos baigimo 

pažymėjimus įteikė direktorės pavaduotoja ugdymui Jovita Buinevičienė. 

Rugsėjo 1-ąją organizavome susitikimus su naujais mokiniais ir jų tėveliais. Mokyklos 

direktorė Vida Burbulienė pristatė mokyklos misiją ir viziją, veiklos kryptis, linkėjo sėkmės 

bendradarbiaujant. 

Lapkričio 16 d. mokytoja Žaneta Vasilė organizavo renginį, skirtą Tolerancijos dienai. Šių 

metų tema ,,Tolerancijos namas“. Mokytoja Žaneta kartu su pagrindinio ugdymo mokiniais kūrė 

įvairius langus. Jie visi skirtingi savo dydžiu, forma, su langinėmis ir be jų, vieni spalvoti, kiti – balti. 

Visi skirtingi, bet visi yra vieno namo. Taip kaip ir mes visi esame skirtingi ir nepakartojami. Turime 

visi toleruoti vieni kitus, stengtis sugyventi, sutilpti po vienu stogu. 

Gruodžio 13 d. minėjome šv. Liucijos dieną J. Monkutės-Marks muziejuje-galerijoje. Tai 

šviesos sugrįžimo šventė. Uždegę savo pagamintus žibintus klausėmės apie šios šventės tradicijas. 

Baigiantis metams subūrėme mokinius ir mokytojus kolektyviniam kūrybiniam procesui 

puošiant mokyklą Kalėdoms. Pagrindinio ugdymo mokiniai savo kūrybiškumą demonstravo 

konstruodami erdvines kiškio skulptūras. Jomis papuošėme mokyklos fasadą.  

2022 m. mokyklos bendruomenė dalyvavo bendrose veiklose vykdant projektus. 

Inicijavome ir vykdėme projektus mokiniams ir suaugusiems. Projektų pagalba sustiprėjo mokinių 

motyvacija mokytis Dailės mokykloje. 

Birželio 6‒16 dienomis Kėdainių dailės mokyklos mokiniai ir mokytojai įgyvendino gatvės 

meno projektą J. Basanavičiaus gatvėje ,,Einantys“. Kėdainių r. savivaldybė nupirko įgyvendinimui 

reikalingas priemones – dažus. 

Kėdainių rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo 

veiklų programa įgyvendinta rugpjūčio 22‒26 dienomis, skirtas finansavimas 1870,00 Eur. Šios 

programos tikslas - praturtinti mokinių vasaros atostogas aktyvia kūrybine-pažintine veikla, 

supažindinti su įvairiomis dailės technikomis ir jų panaudojimo galimybėmis.  

Programos dalyviai įgijo žinių apie astronomijos mokslą, jo svarbą ir reikšmę. Susipažino 

su gamtoje randamų medžiagų panaudojimo galimybėmis, interpretavo, improvizavo, formavo 
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meninius įgūdžius ir asmeninę saviraišką, naudojant įvairias dailės raiškos priemones. Išmoko ugdyti 

draugiškumą, dalintis idėjomis, turimomis medžiagomis, bendrauti ir padėti vienas kitam. Jų sukurti 

darbai nufotografuoti ir išeksponuoti mokyklos edukacinėse erdvėse. Programos dalyviai pažiūrėję 

filmuką apie Saulės sistemą, aptarę planetas, kosmonautų aprangas, gyvūnus keliavusius į kosmosą, 

atliko kūrybines užduotis: panaudodami antrines medžiagas sukūrė erdvines planetų kompozicijas ir 

nupiešė gyvūnus kosmose. Jų sukurti darbai išeksponuoti mokyklos edukacinėse erdvėse. 

Suorganizuota išvyka į Garsios Tylos observatoriją esančią Kėdainių r. Gailiakaimio km. Išvykos 

metu vyko edukacinis užsiėmimas „Teleskopu per Visatą“. Programos dalyviai iš arčiau susipažino 

su mūsų galaktika, teleskopo pagalba stebėjo pagrindinę tuo metu danguje esančią žvaigždę – Saulę. 

Edukacijos vadovas supažindino su planetomis – Saturnu, Marsu, Mėnuliu, juodąja skyle, papasakojo 

apie žvaigždžių gimimą, parodė mėnulio kraterius. Po edukacijos, gamtinėje aplinkoje, vaikai savaip 

interpretavo ir sukūrė kūrybinius darbus, panaudodami įgytas žinias edukacijos metu. Mokiniai 

sukūrė metrikas, pažyminčias, kad dalyvavo kosminėse kūrybinėse dirbtuvėse. Kuriant žemės meną, 

vaikai išmoko panaudoti įvairias šakeles, kankorėžius, medžių lapus, sužinojo, kad ir iš vandens 

galima sukurti žemės meno kūrinį. Dalyviai sukūrė interaktyvius „Kosmonauto kostiumo“ 

paveikslus. Darbui atlikti buvo panaudotos įvairios dailės priemonės, antrinės medžiagos, 

atspausdintos Kėdainių miesto pastatų fotografijos. Programos dalyviai lankėsi Janinos Monkutės 

Marks muziejuje-galerijoje. Vaikai išvydo tarptautinę parodą „Dovanoti darbai“. Vaikai įkvėpti 

menininkės kūrybos, sukūrė nuostabias kosmines grafikos miniatiūras. Mokinių sukurti darbai 

pristatyti programos dalyvių tėvams ir Kėdainių visuomenei projekto pristatymo metu Kėdainių 

dailės mokykloje 2022 m. rugpjūčio 26 d. Taip pat eksponuoti miesto parke 2022 m. rugpjūčio 27 

dieną, Kėdainių miesto šventės metu Kėdainių dailės mokyklos organizuotoje foto studijoje. 

Mokiniai už dalyvavimą programoje apdovanoti Programos dalyvio diplomais. Vaizdinė medžiaga 

apie programą „Vasaros kūrybinės dirbtuvės“ patalpinta Dailės mokyklos internetinėje svetainėje 

www.daile.kedainiai.lm.lt ir Facebook‘o paskyroje. Programa susidomėjo labai daug mokinių, tačiau 

ne visi pateko į stovyklą. Programoje dalyvavo 26 dalyviai. Iš jų 25 proc. nelankantys dailės 

mokyklos. 

Kėdainių dailės mokykla 2022 m. spalio 10 d.–gruodžio 9 d. vykdė Kėdainių r. savivaldybės 

finansuotą (500,00 Eur) suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi programą 

„Inovatyvios kūrybinės dirbtuvės“. Projekte dalyvavo 12 dalyvių.  

Programa apjungia kelias skirtingas meno sričių kūrybines, edukacines dirbtuves. Projekto 

dalyviai turėjo galimybę susipažinti su skirtingomis dailės technikomis, skaitmeninių technologijų 

panaudojimo galimybėmis tekstilėje, keramikoje ir praktiškai tai išbandyti. Džiaugiamės galėję 

projekto dalyvius skatinti eksperimentuoti. Suteiktos žinios apie skaitmeninių technologijų 

naudojimą pritaikytos praktiškai kuriant kūrybinius darbus. 

Projekto metu atliktos trys skirtingos veiklos: kompiuterinės grafikos teorinis ir praktinis 

užsiėmimas, „Skaitmeninių technologijų pritaikymas keramikoje“ ir „Skaitmeninių technologijų 

pritaikymas tekstilėje“ praktiniai užsiėmimai.  

Kompiuterinės grafikos užsiėmimo metu projekto dalyviai susipažino su Corel Draw ir Corel 

Photo-Paint programomis. Naudodami šias programas išmoko koreguoti nuotraukas, kurti 

ornamentus, maketuoti paveikslėlius, kuriuos vėliau panaudojo tekstilės ir keramikos praktiniuose 

užsiėmimuose. 

Keramikos užsiėmimų metu, dalyviai naudodami keramikai skirtus dažus ir foto dekolinį 

popierių, ant kurio buvo atspausdintas jų pačių kompiuterinės grafikos užsiėmimo metu sukurtas 

paveikslėlis, dekoravo keramikos plyteles, lėkšteles, puodelius ir kitus keramikos gaminius. Taip pat 

jau dekoruotus gaminius papildė piešiniais, naudodami specialius keramikos rašiklius. Kėdainių 

dailės mokyklos „Mini“ galerijoje surengtas projekto uždarymas. Jo metu surengta projekto dalyvių 

kūrybinių darbų paroda ir pristatytos projekto metu įgyvendintos veiklos. 

 

http://www.daile.kedainiai.lm.lt/
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Bendradarbiavome su meno įstaigomis vykdant projektinę veiklą. 

2022 m. gegužės 9‒13 dienomis Dailės mokyklos mokiniai dalyvavo Galerijos (AV17) 

organizuojamose kūrybinėse dirbtuvėse „Kasdieniai objektai kūryboje“. Projekto dalyviai buvo 

įtraukti į edukacines paskaitas, diskusijas ir praktinius užsiėmimus su garsiais Lietuvos menininkais 

ir lektoriais.  

Galerijos (AV17) tikslas – pasitelkiant įvairias kūrybiškas bei šiandieniniam žmogui 

aktualias priemones, populiarinant šiuolaikinį meną tarp skirtinų auditorijų, skatinti jo suvokimą ir 

domėjimąsi. Projekto veiklos orientuotos į skulptūros, objekto, instaliacijos ir kūno meno pažinimą, 

todėl edukacinių užsiėmimų metu ypatingas dėmesys buvo skiriamas skulptūroje dažnai naudojamam 

– ready-made. Vienas iš ready-made panaudojimų būdų kūrybiniame procese apima antrinių žaliavų 

ir jau sukurtų egzistuojančių objektų panaudojimą kūryboje. Mokiniai dalyvavo penkiuose 

edukaciniuose užsiėmimuose. Pirmasis užsiėmimas įvyko gegužės 9 d., kurį vedė lektorė Marija 

Šnipaitė. Menininkė mokiniams vedė paskaitą apie šiuolaikinę skulptūrą bei žymiausių menininkų 

kūrybą. Vėliau, kartu su mokiniais, nagrinėjo kokias asociacijas skirtingi objektai gali atnešti žmogui. 

Išsirinkę jiems artimiausius daiktus ir gretindami juos su rastomis medžiagomis, dalyviai konstravo 

skulptūras kaip „nutikimus“. Dirbtuvių metu mokiniai patobulino savo kūrybinius gebėjimus 

kompozicijos, erdvinių kūnų kūrime, objekto ir jo santykio su aplinka suvokimą. Gegužės 10 d. vyko 

fotografijos ir objekto dirbtuvės su lektore Aurelija Maknyte. Užsiėmimų metu mokiniai susipažino 

su ready-made panaudojimo fotografijoje būdais bei beaparatės fotografijos technikomis. Praktinio 

užsiėmimo metu mokiniai kūrė fotogramas bei chemigramas – tai nuotraukos, sukurtos nenaudojant 

fotoaparato, apšviečiant šviesai jautrų fotopopierių. Gegužės 11 d. keramikė, iliustratorė, dizainerė, 

tarpdisciplininio meno kūrėja Neringa Zakarauskaitė skaitė paskaitą apie darnų meną, šiuolaikinę 

skulptūrą, ready-made ir jį naudojančias meno kryptis bei pradininkus Lietuvoje ir užsienyje.  

Kūrybinių dirbtuvių metu mokiniai kūrė objektus iš keramikos ir porceliano šukių. Gegužės 12 d. 

vyko paskaita ir judesio dirbtuvės su menininke Saule Noreikaite. Dirbtuvių metu lektorė dalyviams 

pristatė kūrybos metodus, kuomet rasti objektai įtraukiami į performatyvius meno kūrinius. Mokiniai 

žaidė improvizacinius kūno žaidimus pagal Augusto Boal techniką. Dalyviai išmoko kūrybiškumo, 

savo kūno ir objekto bei jų tarpusavio santykio pažinimo judant erdvėje. Gegužės 13 d. vyko 

kūrybiškumo skatinimo dirbtuvės su pasaulinio garso menininke Jolita Vaitkute. Edukacinio 

užsiėmimo metu menininkė mokiniams papasakojo apie kūrybiškumą kasdienybėje bei vedė 

dirbtuves, kurių metu mokė naujo, kitokio žiūrėjimo kampo į objektus, kuriuos matome kasdien. 

Projektas leido mokiniams tiesiogiai prisiliesti prie šiuolaikinio meno kūrimo pagrindinių principų, 

kuriuos jiems perteikė aktyviai meno lauke dalyvaujantys jauni ir įtraukiantys menininkai bei 

pedagogai. Vaizdinė medžiaga apie projektą patalpinta Galerijos (AV17) internetinėje svetainėje 

www.av17gallery.com, tai pat Dailės mokyklos internetinėje svetainėje www.daile.kedainiai.lm.lt ir 
Facebook‘o paskyroje. Projekte dalyvavo 24 mokiniai ir 6 mokytojai. 

2022 m. spalio‒gruodžio mėn. mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo kultūros projekte „Menų 

gaudyklės Janinos Monkutės-Marks muziejuje-galerijoje“. Šio projekto tikslas – organizuoti 

turiningą lietuvių, ukrainiečių vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą, įgyvendinant kūrybines 

edukacines popietes su žinomais Lietuvos ir Kėdainių krašto menininkais, plečiant vizualinio 

mąstymo kompetencijas, įtraukiant į savanorišką parodų ir renginių organizavimo veiklą. 

Spalio 4 d. projekte dalyvavusiems mūsų mokyklos mokiniams vyko kūrybinis – edukacinis 

užsiėmimas „Karpinių miražai“, kurį vedė Kėdainių krašto kultūros premijos laureatė, Kėdainių 

krašto dailės draugijos pirmininkė, tautodailininkė, karpinių meistrė Albina Mackevičienė. Mokiniai 

susipažino su karpinių atlikimo subtilybėmis ir sukūrė šventinius atvirukus. Spalio 11 d. mokiniai 

dalyvavo kūrybinėje popietėje „Vitražo interpretacija“, kurią vedė menininkė Sigita Grabliauskienė. 

Projekto dalyviai susipažino su plakečių ir įvairių paveikslų, atliktų piešiant oksido mase, 

subtilumais. Dalyviai patys piešė ant stiklo plokštelių jau paruošta specialia oksido mase ir sužinojo, 

kaip technologiškai teisingai yra sukuriamas mažas, grafiškas stiklo vitražas. Spalio 21 d. buvo 

http://www.av17gallery.com/
http://www.daile.kedainiai.lm.lt/
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įgyvendinta kultūrinė ekskursija į Kauną, kurios metu aplankė „Kaunas Europos kultūros sostinė“ 

parodas. Kauno centriniame pašte aplankė tarptautinę Ostralės bienalės parodą „Srovės nepasroviui“ 

ir tarptautinio kaulinio porceliano simpoziumo parodą. Nacionaliniame M. K. Čiurlionio muziejuje 

susipažino su William Kentridge paroda „Tai, ko nepamename“, o Kauno paveiklsų galerijoje 

apžiūrėjo „YOKO ONO: Laisvės pažinimo sodas“ parodą. Lapkričio 8 d. mokiniai dalyvavo 

kūrybinėje popietėje su Kėdainių dailės mokyklos mokytoja metodininke Žaneta Vasile. Mokytoja 

projekto dalyviams pristatė kūrybiniame piešime naudojamų priemonių įvairovę ir supažindino su 

piešimo gudrybėmis. Dalyviai išmoko kurti greitus piešinius tušu, trintuku, pastele ir spaustuviniais 

dažais. Lapkričio 15 d. vyko spalvinga kūrybinė popietė „Tapyba ant šilko“. Edukacinį užsiėmimą 

vedė mūsų mokyklos mokytojos Asta Fedaravičiūtė-Jasiūnė ir Gina Kauklienė. Dalyviai aktyviai 

įsitraukė į veiklą, mokėsi piešti ant šilko diskelių šilko kontūrais, šilko dažais ir naudodami 

specialiuosius efektus. Lapričio 21 d., vyko kūrybinė popietė „Kūrybinių žibintų dirbtuvės“ kurią 

vedė menininkai Viačeslavas Čerenkovas ir Aistė Kanapeckaitė-Čerenkovienė. Edukacijos metu 

projekto dalyviai kūrė spalvingus žibintus miesto tematika. Sukurti originalūs žibintai buvo 

naudojami dekoracijoms ir subtiliam apšvietimui projekto baigiamajame renginyje. Lapkričio 30 d. 

vyko paskutinis kultūros projekto „Menų gaudyklės Janinos Monkutės-Marks muziejuje-galerijoje“ 

užsiėmimas. Kėdainių dailės mokyklos mokytoja metodininkė Jovita Buinevičienė vedė vizualinio 

mąstymo metodo užsiėmimą „Meno pažinimo būdas su VMS“. Vizualinio mąstymo strategija – tai 

mokymo būdas, kuris lavina svarbiausias 21 a. kompetencijas: kritinį mąstymą, gebėjimą 

argumentuoti, komunikavimo ir bendravimo, kūrybingumo. Stebėdami dailės kūrinius parodoje, 

mokiniai mokėsi išsakyti savo jausmus, įžvalgas, pagrįsti savo komentarus įrodymais, interpretuoti ir 

diskutuoti grupėje. Vėliau Kėdainių fotografų draugijos narės projekto dalyvius kvietė kurti 

interaktyviose fotografijos dirbtuvėse. Muziejaus ekspozicinėje salėje įrengtoje foto studijoje 

mokiniai mokėsi profesionaliai fotografuoti projekto metu sukurtus darbus. Fotografijos buvo 

panaudotos virtualios parodos rengimui. Taip pat dalyviai išmėgimo kurti šviesos paveikslus jau 

kitame – juodos spalvos apšvietime. Gruodžio 13 d. buvo paminėta Šventos Liucijos diena. Mokiniai 

dalyvavo „Šviesos šventė“ baigiamajame renginyje, kuris įgyvendintas bendradarbiaujant su 

Kėdainių lietuvių ir švedų draugija. Renginio metu vyko projekto dalyvių sukurtų kūrinių virtualios 

parodos pristatymas. Vaizdinė medžiaga apie projektą patalpinta Janinos Monkutės-Marks 

muziejaus-galerijos internetinėje svetainėje www.jmm-muziejus.lt ir Facebook‘o paskytoje, tai pat 

Dailės mokyklos internetinėje svetainėje www.daile.kedainiai.lm.lt ir Facebook‘o paskyroje. 

Programoje dalyvavo daugiau nei 200 dalyvių. Iš jų 70 proc. Dailės mokyklos mokinių. 

Apie parodas, dalyvavimą ir pasiekimus konkursuose informuojami mokinių tėvai per 

,,Mano dienynas“ sistemą, mokytojai dalijasi informacija uždarose klasių grupėse, skelbiame 

mokyklos FB paskyroje. Informacija apie mokinių ir mokytojų darbų parodas, projektus skelbiama 

mokyklos socialiniuose tinkluose ir Kėdainių r. žiniasklaidoje. 

2022 m. siekėme plėtoti bendradarbiavimo kultūrą ir kultūrinius mainus, didinti atviro 

bendravimo sklaidą. 

Mokyklos įvaizdžio formavimui ieškojome naujų būdų, kaip įvairinti mokyklos pristatymą 

visuomenei. Gegužės 3‒4 dienomis mokykloje vyko ,,Draugo diena“.  Kvietėme atvykti susipažinti 

su mokykla mokinių draugus. Parodėme dailės mokyklos nelankantiems mokiniams ką mes veikiame 

pamokų metu: piešiame, tapome, lipdome, maketuojame. Tokiu būdu siekėme ne tik supažindinti su 

mokykloje vykdoma veikla, bet ir pritraukti naujų mokinių. 

Inicijavome ir suorganizavome respublikinį mokinių ekslibrisų konkursą „Ateities 

Kėdainiai“, skirto Kėdainių 650 m. jubiliejui. Subūrėme dailės mokyklos, Kėdainių miesto ir rajono 

bei respublikos dailės mokyklas ir jų mokinius kūrybinių darbų konkursui. Kėdainių M. Daukšos 

viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje surengėme Respublikinio mokinių ekslibrisų 

konkurso „Ateities Kėdainiai“, skirto Kėdainių 650 m. jubiliejui, darbų parodą. Konkurso nugalėtojai 

apdovanoti mokyklos paruoštais diplomais, dalyviai ir mokytojai – padėkomis. 

http://www.jmm-muziejus.lt/
http://www.daile.kedainiai.lm.lt/
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Kaip ir kasmet, šiemet aktyviai dalyvavome miesto šventės renginiuose pristatydami 

Kėdainių dailės mokyklą ir jos vykdomas veiklas. Rugpjūčio 27 d. miesto parke vyko 6-asis 

respublikinis vaikų ir jaunimo muzikos festivalis ,,Skambantys perliukai 2022“. Mes pristatėme savo 

mokinių kūrybinių darbų parodą ,,Ateities Kėdainiai“. Pasiūlėme jauniesiems kėdainiečiams 

interaktyvių veiklų. Rugsėjo 4 d. dalyvavome Blusų turguje, siūlėme kėdainiečiams ir miesto 

svečiams įsigyti jaunųjų dailininkų keramikos ir odos kūrinių. Miesto šventės metu organizavome 4 

skirtingas kūrybines dirbtuves jauniesiems kėdainiečiams.   

2022 m. lapkričio 18 d. Kėdainių arenoje dalyvavome rajono mokinių tarybos 

organizuotame renginyje ‒ jaunimo mugėje „Jaunimas Jaunimui“, skirtą supažindinti su jaunimo ir 

su jaunimu dirbančiomis organizacijomis bei savanorystės galimybėmis rajone. Renginio metu 

mokiniai ir mokytojai pristatė mokyklos veiklą, vykdomas programas, organizavo žaidimą ir paruošė 

dovanėles su mokyklos ženklu. 

Kasmet palaikome iniciatyvą ir prisijungiame prie Suaugusiųjų mokymosi savaitės 

,,Mokymosi siluetai” renginių. Lapkričio 21‒25 d. kvietėme kėdainiečius dalyvauti atvirose 

mokomųjų dalykų (tapybos, keramikos, meninės odos ir tekstilės dizaino) veiklose. Suaugusiųjų 

mokymosi savaitės „Mokymosi siluetai“ atidarymo renginyje, kuris vyko Kėdainių Suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo centre, dalyvavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jovita Buinevičienė ir 

mokyklos projektų vadovė Gina Kauklienė, kuri pristatė vykdomą projektą suaugusiems 

,,Inovatyvios kūrybinės dirbtuvės”. 

Jau ne pirmus metus mūsų mokyklos mokiniai kuria kalėdinius atvirukus Kėdainių rajono 

savivaldybei ir taip prisideda prie mokyklos vardo garsinimo ne tik rajone, respublikoje, bet ir už 

šalies ribų. Kalėdinis Kėdainių r. savivaldybės atvirukas su mokinio piešiniu keliauja savivaldybės 

partneriams užsienyje. Iš 50 pateiktų darbų gražiausiu išrinktas Vikos Staniulytės atvirukas, mokytoja 

Evelina Knezevičienė. Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis gruodžio 15 d. 

Kėdainių dailės mokykloje vykusiame renginyje apdovanojo Viką ir dar tris nugalėtojas: Viktoriją 

Grabauskaitę, Rugilę Neicelytę ir Jūratę Ronytę bei jų mokytojas. 

Siekdami glaudesnio bendradarbiavimo su mokinių tėvais, organizavome edukacines 

veiklas mokiniams ir jų tėvams:  ,,Velykinės popietė“, 2022-04-12, 14 d.; ,,Pasigamink papuošalą 

sau“ 2022-05-31; Kalėdinio eglutės žaisliuko dirbtuvės 2022-12-07. 

Efektyvindami bendradarbiavimą su įvairiomis ugdymo institucijomis rajone ir respublikoje 

bei socialiniais partneriais, vykdėme dailės sklaidą, teikėme meninę labdarą. Eksponavome mokyklos 

mokinių ir mokytojų dailės darbus, puošėme institucijų erdves. Mūsų mokyklos mokiniai grafinio 

dizaino pamokų metu kūrė logotipą Kėdainiuose esančiai Maumedžių bendruomenei. Mokinio Gusto 

darbas bendruomenės nariams patiko labiausiai. Bendruomenės atstovė Asta Pukienė padėkojo 

mokiniams ir mokytojai Eugenijai už kūrybinius darbus, apdovanojo dovanėlėmis ir saldumynais. 

Gruodžio 16 d. Kėdainių kalbų mokyklos ,,Išmaniųjų mokyklėlės“ 4 klasės ugdytiniams 

sūriosios keramikos užsiėmimą vedė mokytoja Giedrė. 

Metų pabaigoje mokytojos Eugenijos ir pradinio ugdymo 2 a klasės mokinių iniciatyva 

paremti benamius gyvūnus sutikta palankiai. Maistą katėms ir šunims dovanojo ne tik mokiniai, bet 

ir mokyklos darbuotojai.  

 

Telkti materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius moderniai ugdymo aplinkai sukurti. 

2022 m. tikslingai tobulinome kvalifikaciją ir vykdėme gerosios darbo patirties sklaidą. 

Mokytojai ir mokyklos darbuotojai dalyvavo įvairiuose seminaruose, mokymuose, konferencijose, 

paskaitose kontaktiniu ir nuotoliniu būdu. Įgytos žinios pagerino ugdymo procesą, mokytojų ir 

darbuotojų profesines kompetencijas ir bendravimo kultūrą. Mokytojų ir darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimas vyko pagal numatytus kvalifikacijos tobulinimo prioritetus: į mokymąsi orientuotos 

vertinimo kultūros auginimas; mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir naudojimas siekiant jo 

pažangos; lyderystės ugdymui ir mokymuisi stiprinimas. 
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Visi mokytojai dalyvavo ir patobulino tapybos įgūdžius Kėdainių dailės mokyklos 

mokytojos metodininkės I. Dima organizuotoje tapybos pamokoje mokytojams, 2022-04-19. 

Mokytoja Žaneta gilino žinias apie įtraukųjį ugdymą seminare „Kiekvienas vaikas yra 

genijus ir ne kiekviena mama žino kur“, 2022-03-04; dalyvavo paskaitoje „Įveikti krizę ‒ pagalba sau 

ir kitiems karo Ukrainoje akivaizdoje“, 2022-04-08. 

Mokytojos Eugenija, Jovita, Gina, Asta, Inga, Evelina, Eligija dalyvavo konferencija „Meno 

krypties pamokos: nuo racionalumo iki emocionalumo“, 2022-05-25. 

Seminare „Įtraukusis ugdymas: neuroįvairovės pažinimas ir galimybės“ dalyvavo mokytojos 

Eugenija ir Evelina, 2022-05-17. 

Mokytoja Jovita dalyvavo MO muziejaus ir Britų Tarybos organizuotame projekte 

,,Vizualinio mąstymo mainai mene: Mokytojų projektas II, sausio 20 d.–kovo 3 d. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir mokyklos administratorė dalyvavo mokymuose ,,Dėl 

pasirengimo pereiti prie centralizuotai teikiamų dokumentų valdymo bendrosios informacinės 

sistemos“ 2022-03-16; seminare ,,Darbo santykiai: ką šiandien turi žinoti švietimo įstaigų vadovai ir 

administracija?“ 2022-09-20.  

Dailėtyros mokytojos Jovita ir Inga dalyvavo seminare ,,Vilniaus pasaulietinių pastatų sienų 

tapyba“, 2022-09-29. 

Mokytoja Irina dalyvavo seminaruose „Įtraukusis ugdymas mokyklose: kaip pasirengti ir 

įgyvendinti?“ 2022-09-26, ,,Ilgalaikis ekranų poveikis vaikų fiziniai ir psichikos sveikatai“, 2022-11-

09. 

MO muziejaus konferencijoje ,,Keliaujantis MO muziejus: kultūros įstaigų ir mokyklų 

bendradarbiavimo patirtys ir galimybės“ dalyvavo mokytojos Irina, Inga, Evelina, 2022-11-03. 

Į respublikinę konferenciją ,,Skirtingos akademinio piešimo mokymo metodikos Lietuvos 

dailės mokyklose" pakvietė Kauno A. Martinaičio dailės mokykla. Konferencijos pranešėjai iš 

Alytaus, Kauno A. Martinaičio dailės mokyklų, Kauno dailės gimnazijos, VDA Kauno fakulteto, 

Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų gimnazijos, Vilniaus J. Vienožinskio dailės mokyklos Naujosios 

Vilnios skyriaus, Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto dalinosi įžvalgomis ir savo praktine 

patirtimi apie sėkmingiausius piešimo mokymo būdus. Akademinio piešimo mokymo metodikomis 

domėjosi direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jovita Buinevičienė, piešimo mokytojos Žaneta Vasilė 

ir Evelina Knezevičienė stendiniame pranešime pristatė mūsų mokyklos piešimo pamokų patirtį, 

2022-11-25. 

Mokytojos Inga ir Asta dalyvavo ilgalaikės programos „Dailės mokymo iššūkiai ir 

galimybės dabarties mokykloje“ paskaitoje „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų tobulinimas: mokinių individualios pažangos skatinimo dailės pamokose galimybės“ 

gruodžio 15 d. ir pasidalino įgytomis žiniomis su mokyklos mokytojais metodinės grupės posėdyje 

2022-12-20. 

Kėdainių dailės mokyklos mokytojai dalinasi įgyta patirtimi su kolegomis, rajono ir šalies 

pedagogais. Mokytojai mokosi iš kolegų gerosios patirties, gerėja ugdymo kokybė, skatinamas 

bendradarbiavimas, kaupiama metodinė medžiaga. 

Mokytoja Asta pravedė teorinį ir praktinį seminarą rajono dailės mokytojams ,,Šilkografija 

kasdienybėje ir kūryboje. Tradiciniai ir šiuolaikiniai atlikimo būdai“, 2022-01-05. 

Mokytoja metodininkė Inga Čičinskė ir Giedrė Nagreckienė, vyr. mokytojos Eugenija 

Eimontaitė Jermolajevienė, Evelina Knezevičienė ir Eligija Venclovienė vedė seminarą ir savo 

daugiamete patirtimis dalinosi su rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogais ,,Ankstyvojo dailės 

ugdymo aktualijos ir problemos“. Seminarą sudarė teorinė ir praktinė dalys. Jų metu seminaro dalyvės 

sužinojo ir išbandė naujų dailės technikų, 2022-06-13.  

Respublikinėje dailės, technologijų, neformaliojo vaikų švietimo mokytojų konferencijoje 

,,Vaikai atranda meną“ mokytojos Gina Kauklienė ir Jovita Buinevičienė skaitė pranešimą ,,Vaikų 
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vasaros stovyklos atradimai“, mokytoja Asta Fedaravičiūtė-Jasiūnė dalinosi patirtimi su respublikos 

mokytojais „Tekstilės pamokos Kėdainių dailės mokykloje“, 2022-06-17 (nuotoliniu būdu). 

Mokytoja Eligija Venclovienė vedė seminarą Akademijos gimnazijos ,,Kaštono“ skyriaus 

pedagogams ,,Plastinės raiškos mokymas ikimokykliniame amžiuje“, 2022-11-28. 

Mokytoja metodininkė Inga Čičinskė ir vyr. mokytoja Eugenija Eimontaitė Jermolajevienė 

,,Ankstyvojo dailės ugdymo aktualijos ir problemos“ dalinosi su Kėdainių lopšelio-darželio 

,,Aviliukas“ auklėtojomis, 2022-11-30. 

Mokyklos direktorė Vida Burbulienė visus metus aktyviai dalyvavo Lietuvos mokyklų 

dailės olimpiados komiteto darbe, Lietuvos dailės mokyklų vadovų asociacijos, Kėdainių 

neformaliojo ugdymo asociacijos darbe.  

Mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jovita Buinevičienė dalyvavo 28-osios dailės 

olimpiados rajono etapo vertinimo komisijose, gruodžio mėn. dalyvavo Kėdainių rajono savivaldybės 

kultūros premijos skyrimo komisijos darbe. 

Skatinta mokytojų individuali kūryba: 

Mokytoja Inga Čičinskė surengė savo kūrybinių darbų parodą ,,Iki begalybės…“, Kauno raj. 

Babtų kultūros centras, 2022-02-15. 

Kėdainių dailės mokyklos mokytojų kūrybinių darbų paroda ,,Kitoniškai“ eksponuota 

Kauno kultūros centre 2022-02-18–2022-03-20 ir Kėdainių raj. Dotnuvos bendruomenės namuose 

2022-04-06‒2022-06-01, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre Vilniuje 2022 m. spalio 

mėn. 

Jau tradicija tapusi mokytojų kūrybinių darbų parodą organizuoti ir skirti Tarptautinei 

mokytojų dienai. 2022 m.  paroda ,,Raštai gamtoje“ atidaryta spalio 4 d. Dailės mokyklos ,,Mini“ 

galerijoje. Parodoje dalyvavo visi mokyklos mokytojai ir vadovai.  

Mokytoja Asta Fedaravičiūtė-Jasiūnė aktyviai dalyvauja grupinėse miesto, šalies ir 

tarptautinėse parodose: Kėdainių fotografų draugijos „Mano makropasaulis“ eksponuota Kėdainių 

kultūros centro Vilainių skyriaus aktų salėje 2022-04-04–2022-04-24  ir Truskavos kultūros centre 

2022 m. vasarą–rudenį; grupinėje Tarptautinėje parodoje „Dovanoti darbai“ Janinos Monkutės-

Marks muziejuje-galerijoje, 2022-07-28–2021-09-11; tarptautinėje mainų parodoje 2022‒ 

„Dazzling Sight“ 2022-08-17–2022-08-23, Yeonje kultūros centre (Busan, Pietų Korėja); 

tarptautinėje parodoje ,,Return to Position!“ 2022 International Exhibition Korean Sociaty for Color 

& Form and Korean Institute of Science Technology Design. Tongmyong University Architecture 

Design Center 2 F gallery, Pietų Korėja. Fizinė paroda 2022-11-01–2022-11-04, taip pat parengta 

virtuali paroda, sukurtas virtualus parodos katalogas. 

2022 m. vykdytas darbuotojų, mokytojų veiklos vertinimas ir Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų atestacija. Į Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programą 

2022 m. buvo įtraukta mokytoja, siekianti įgyti neformaliojo švietimo (dailės) vyresniojo mokytojo 

kvalifikacinę kategoriją.  Atestacijos posėdis neįvyko, mokytoja atestacijos datą nukėlė metams. 
 

Mokyklos bendruomenei žinios apie dailės mokyklos veiklą skelbiamos mokyklos skelbimų 

lentoje, internetinėje svetainėje www.daile.kedainiai.lm.lt ir socialinio tinklo facebook.com 

mokyklos paskyroje. Taip pat naudodami mokyklos internetinę svetainę ir facebook.com mokyklos 

paskyrą kvietėme susipažinti su mokinių sukurtais kūrybiniais darbais, ugdymo programų pasiūla.  

Dailės mokykla atvira Kėdainių visuomenei ir miesto svečiams, kurie domisi dailės 

mokyklos pastato istorija ir mokykloje rengiamomis parodomis. Mokykloje nuolat lankosi Kėdainių, 

respublikos ir užsienio svečiai.  

Didelis dėmesys buvo skiriamas patrauklaus mokyklos įvaizdžio formavimui, saugios, 

sveikos, atitinkančios higienos reikalavimus aplinkos, estetiško interjero kūrimui, ugdytinių fizinio ir 

psichologinio saugumo užtikrinimui, darbuotojų darbo, mokinių ugdymosi sąlygų gerinimui. 

Mokyklos knygų fondas naudojamas ugdymo procesui ir metodinei veiklai. Mokykloje naudojamas 

elektroninis „Mano dienynas“. Mokykla aprūpinta reikalingu inventoriumi, kompiuterine įranga ir 

http://www.daile.kedainiai.lm.lt/
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ventiliacijos sistema. 2022 m. didžiausias dėmesys skirtas siekiant aprūpinti pastato Smilgos g. 5a 

patalpas būtinu inventoriumi. Nupirktos ergonominės kėdės tekstilės klasei (15 vnt.), mokyklinės 

kėdės piešimo ir tapybos klasėms (30 vnt.), minkštasuoliai mokinių poilsio erdvei (5 vnt.). Tapybos 

klasėje sumontuoti saulę atspindintys roletai (5 vnt.), įsigytos džiovyklės piešiniams (2 vnt.), drėgmės 

sausintuvas. Įrengtas mokytojų kambarys, nupirkti reikalingi baldai (3200 Eur). Atlikta mokyklos 

turto inventorizacija. Saugesnę aplinką užtikrinti padėjo mokyklos viduje ir išorėje įrengtos stebėjimo 

kameros, apdrausti visi mokyklos mokiniai. 

Įstaigos veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto, mokinio krepšelio, specialiųjų 

programų, rėmėjų lėšų.  

Įvertinus 2022 m. veiklos planą, aiškėja Dailės mokyklos stiprybės, silpnybės, galimybės ir 

grėsmės. 

 

Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

 Kvalifikuota, kūrybiška darbuotojų komanda. 

 Nuotolinio mokymo įgyvendinimas 

pandemijos metu. 

 Nuoseklus mokyklos įvaizdžio formavimas, 

tradicijų puoselėjimas. 

 Parodų ir projektų organizavimas. 

 Puikūs ugdytinių rezultatai konkursuose, 

olimpiadose. 

 Reikalavimus atitinkanti, saugi, jauki, 

estetiška ugdymo aplinka. 

 Tėvų įtraukimas į mokyklos veiklas, 

edukacijas. 

 Mokinių „nubyrėjimas“ per mokslo 

metus. 

 Skaitmeninių technologijų naudojimas 

ugdymo procese. 

Galimybės Grėsmės 

 Neformaliojo švietimo programų pasiūla 

mokyklinio amžiaus vaikams. 

 Mokinių tėvų įtraukimas į edukacines 

programas, mokyklos renginius, išvykas ir jų 

organizavimą. 

 IKT galimybių panaudojimas ugdymo 

procesuose. 

 Mažėja FŠPU programas lankančių 

mokinių skaičius dėl užimtumo ir 

motyvacijos trūkumo. 

 Neatsakingas tėvų požiūris į vaikų 

ugdymą, mokymo sutarčių nesilaikymas. 

 

 

III SKYRIUS 

 MOKYKLOS VEIKLOS PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

 Modernus ir kokybiškas ugdymas, kuriant poreikius atitinkančias edukacines aplinkas. 

 Atvira, kūrybinga, nuolat besimokanti bendruomenė. 

 Pagarba kiekvienam bendruomenės nariui. 

 

1. Tobulinti vykdomų programų kokybę, sudarant sąlygas ugdytinio kūrybiškumui 

atrasti ir plėtoti: 

1.1. Įgyvendinti mokinių poreikius ir gebėjimus atitinkantį ugdymo turinį. 

1.2. Lavinti mokinių kūrybiškumo ir kūrybines kompetencijas, ugdyti saugią virtualią 

bendravimo kultūrą. 

2. Plėtoti parodinę ir projektinę veiklą, įtraukiant socialinius partnerius ir ugdant 

bendruomeniškumą: 

2.1. Kurti ir puoselėti mokyklos tradicijas netradiciniais laikais. 

2.2. Plėtoti bendradarbiavimo kultūrą ir kultūrinius mainus, didinti atviro bendravimo 

sklaidą. 

3. Telkti materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius moderniai ugdymo aplinkai 

sukurti: 
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3.1. Tikslingai tobulinti darbuotojų kvalifikaciją. 

3.2. Užtikrinti modernią ir saugią ugdymo(si) aplinką. 

3.3. Analizuoti ir vertinti vykdomą veiklą. 

 

IV SKYRIUS 

 VEIKLOS TURINYS  

 

1 tikslas. Tobulinti vykdomų programų kokybę, sudarant sąlygas ugdytinio kūrybiškumui 

atrasti ir plėtoti.  

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Vykdytojai Laukiami rezultatai 

1.1. uždavinys. Įgyvendinti mokinių poreikius ir gebėjimus atitinkantį ugdymo turinį: 

1.1.1. Vykdyti dailės formalųjį 

švietimą papildančio pradinio ir 

pagrindinio ugdymo programas. 

2023 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Lankančių programas 

mokinių skaičiaus pokytis 

per metus. 

Nubyrėjusių mokinių 

skaičius programose. 

1.1.2. Vykdyti neformaliojo vaikų 

švietimo (dailės dalykai) ir 

ankstyvojo dailės ugdymo 

programas. 

2023 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Suformuotų programų 

grupių skaičiaus. 

Lankančių programas 

mokinių skaičiaus pokytis 

per metus. 

Nubyrėjusių mokinių 

skaičius programose. 

1.1.3. Vykdyti neformaliojo 

suaugusiųjų dailės ugdymo 

programas. 

2023 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Lankančių programas 

mokinių skaičiaus pokytis 

per metus. 

1.1.4. Parengti 2023‒2024 m. m. 

ugdymo planą. 

Gegužė‒

rugpjūtis 

Direktorius, 

darbo grupė 

Parengtas ir patvirtintas 

ugdymo planas, numatytos 

ugdymo valandos ir klasių 

komplektai, programų 

pasiūla.  

1.1.5. Tirti poreikį ir siūlyti naujas, 

peržiūrėti ir atnaujinti ugdymo 

programas. 

2023 m. 

II–III 

ketv. 

Direktorius, 

pavaduotoja 

ugdymui,  

mokytojai 

Atliktas poreikio tyrimas, 

atnaujinta Ankstyvojo 

dailės ugdymo programa. 

NVŠ nauja programa 

„Meninė fotografija“ 

1.1.6. Tobulinti pamokos kokybę ir 

mokinių pasiekimų vertinimą. 

2023 m. Pavaduotojas 

ugdymui,  

mokytojai 

Gerės mokymosi 

motyvacija ir ugdymo(si) 

rezultatai. 

Taikomas formuojamasis 

vertinimas. 

1.1.7. Organizuoti netradicines 

pamokas netradicinėse erdvėse, 

parodų salėse, muziejų erdvėse. 

2023 m. Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojai 

Kiekvienas mokytojas 

praves po 2 pamokas 

netradicinėse erdvėse. 

Mokiniai pamokų metu 

susipažins su muziejų ir 

parodų ekspozicijomis, 

bus ugdoma meninė 

kultūra, skatinama 

teigiama mokymosi 

motyvacija. 
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1.1.8. Organizuoti edukacines išvykas, 

kūrybines dienas, plenerus, 

trumpalaikius projektus 

mokiniams. 

2023 m. 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui,  

mokytojai, 

projektų 

vadovas  

2 edukacinės išvykos 

mokiniams.  

Pavasario ir rudens 

plenerų, projektų metu 

tobulinami dailės įgūdžiai, 

saviraiška, skatinama 

motyvacija, ugdoma 

bendravimo kultūra. 

1.1.9. Vykdyti FŠPU ir NŠ programų 

mokinių ir jų tėvų apklausas, 

tiriant programų kokybę ir 

poreikį. 

2023 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

Atliktos 1‒2 apklausos 

aiškinantis vykdomų 

programų kokybę ir naujų 

poreikį. 

1.2. uždavinys. Lavinti mokinių kūrybiškumą ir kompetencijas, ugdyti saugią virtualią 

bendravimo kultūrą: 

1.2.1. Skatinti mokinius dalyvauti 

rajono, respublikiniuose ir 

tarptautiniuose konkursuose 

kontaktiniu ir nuotoliniu būdu. 

2023 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Mokinių dalyvavusių 

konkursuose skaičius. 

1.2.2. Apdovanoti mokinius už puikius 

ugdymo ir veiklos pasiekimus 

mokyklos padėkos raštais ir 

dovanomis. 

Birželio 

1 d. 

Direktorius,  

pavaduotojas 

ugdymui 

Apdovanotų mokinių 

skaičius. 

1.2.3. Suburti mokinius kolektyviniam 

kūrybiniam procesui puošiant 

mokyklą Kalėdoms, Velykoms. 

2023 m. 

gruodis 

Projektų 

vadovas, 

mokytojai 

Papuošta mokykla 

Kalėdoms ir Velykoms. 

Mokyklos bendruomenės 

įtraukimas į mokyklos 

veiklą. 

1.2.4. Organizuoti mokyklos ir 

dalyvauti rajono dailės 

olimpiadoje. 

Sausis‒

vasaris 

Pavaduotojas 

ugdymui,  

mokytojai 

Mokyklos etape 

dalyvavusių mokinių 

skaičius. 

Paruoštų mokinių skaičius 

rajoniniam etapui. 

1.2.5. Organizuoti mokinių darbų 

parodėles virtualioje erdvėje. 

2023 m. Mokytojai Pasisekusi pamokos 

užduotis. 

1.2.6. Gabių mokinių skatinimas. Gruodis Vadovai Pagerbti tarptautinių ir 

respublikos konkursų 

laimėtojai Kėdainių miesto 

savivaldybės 

organizuojamoje „Gabių 

mokinių pagerbimo 

šventėje“. 

 

2 tikslas. Plėtoti parodinę ir projektinę veiklą, įtraukiant socialinius partnerius ir ugdant 

bendruomeniškumą. 

2.1. uždavinys. Kurti ir puoselėti mokyklos tradicijas netradiciniais laikais: 

2.1.1. Rengti parodas ,,Mini“ galerijoje 

(1 priedas), mieste, rajone, 

respublikoje. 

2023 m. 

 

 

Mokyklos 

vadovai, 

projektų 

vadovas, 

mokytojai 

 

Bus sutelkta bendruomenė 

bendram tikslui, 

supažindinama su 

įvairiomis dailės rūšimis, 

technikomis. 

Puoselėjamos mokyklos 

tradicijos.  
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2.1.2. Rengti renginius, kurie skatina 

pilietiškumą, draugiškumą, 

toleranciją (1 priedas). 

 

2023 m. 

Kovas- 

birželis 

Mokyklos 

vadovai, 

projektų 

vadovas, 

mokytojai 

Bendruomenės sutelkimas 

piešinių konkursui ir 

parodai LR Seime 

 

2.1.3. Suburti miesto, rajono ir 

respublikos mokinius kūrybinių 

darbų konkursui. 

2023 m. Projektų 

vadovas 

Suorganizuotas mokinių 

piešinių konkursas, skirtas 

Žydų tradicijoms ir 

kultūrai. 

2.1.4. Skleisti informaciją naudojant 

mokyklos internetinę svetainę ir 

facebook.com profilį bei kitus 

socialinius tinklus. 

2023 m. Vadovai, 

mokytojai, 

E.Eimontaitė-

Jermolajevie

nė 

Užtikrinamas operatyvus 

informacijos perteikimas, 

viešinama mokyklos 

veikla ir pasiekimai. 

2.1.5. Inicijuoti ir vykdyti projektus 2023 m. Direktorius, 

projektų 

vadovas 

 

Projektų pagalba sustiprės 

mokinių motyvacija 

mokytis Dailės mokykloje, 

susipažins su nauja 

projektine veikla. 

2.1.6. Sukurti elektroninį mokyklos 

metraštį internetinėje erdvėje. 

2023 m. 

 

Vadovai, 

mokytojai, 

E.Eimontaitė-

Jermolajevie

nė 

Elektroninio metraščio 

nuolatinis pildymas ir 

sklaida. 

2.2. uždavinys. Plėtoti bendradarbiavimo kultūrą ir kultūrinius mainus, didinti atviro 

bendravimo sklaidą: 

2.2.1. Skatinti tėvų naudojimąsi el. 

dienynu, dalyvavimą mokyklos 

veiklose, teikti įvairiapusę 

informaciją apie ugdymo 

procesą. 

2023 m. Mokyklos 

vadovai, 

mokytojai 

Tėvai susipažinę su 

mokyklos veikla ir 

ugdymo procesu, teiktų 

pasiūlymus, pagalbą, 

stiprėtų mokyklos 

bendruomeniškumas. 

2.2.2. Plėtoti ryšius su respublikos 

dailės mokyklomis ir meno 

mokyklų dailės skyriais. 

2023 m. Direktorius 

  

 

Mokyklos veikloje bus 

pritaikyta kitų meno ir 

dailės ugdymo įstaigų 

geroji darbo patirtis, bus 

atnaujintos kultūrinio 

gyvenimo formos. 

2.2.3. Bendradarbiauti su žiniasklaida 

viešinant mokyklos renginius ir 

pasiekimus. 

2023 m. Mokyklos 

vadovai 

 

Mokyklos veikla bus 

viešinama, reklamuojamas 

švietimo įstaigos vardas. 

Pavyks pritraukti daugiau 

vaikų, jaunimo, 

suaugusiųjų. 

2.2.4. Efektyvinti bendradarbiavimą su 

įvairiomis ugdymo 

institucijomis rajone ir 

respublikoje bei socialiniais 

partneriais, vykdyti dailės 

sklaidą, teikti meninę labdarą.  

2023 m. Mokyklos 

vadovai 

Bendradarbiauti su 

Kėdainių neformaliojo 

ugdymo mokyklomis. 

Vykdyti projektus su 

socialiniais partneriais. 

 

2.2.5. Įvairinti mokyklos pristatymo 

visuomenei būdus. 

2023 m. Mokyklos 

vadovai, 

mokytojai 

Mokyklos įvaizdžio 

formavimas: 
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- dalyvavimas Suaugusiųjų 

savaitės renginiuose. 

- Dalyvavimas „Blusų 

turguje“. 

- Rengiamos parodos, 

edukacijos, atviros dienos. 

- Dalyvavimas 

konkursuose. 

- Informacija internetinėje 

erdvėje. 

 

3 tikslas. Telkti materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius moderniai ugdymo aplinkai sukurti. 

3.1. uždavinys. Tikslingai tobulinti darbuotojų kvalifikaciją:  

3.1.1. Sudaryti sąlygas mokyklos 

bendruomenės nariams gilinti 

profesines ir bendrąsias 

kompetencijas. 

2023 m. Direktorius, 

darbuotojai 

Mokyklos darbuotojai įgis 

reikalingas profesinei 

veiklai kompetencijas. 

3.1.2. Dalintis gerąja patirtimi su 

kolegomis, rajono ir šalies 

pedagogais. 

2023 m. Pavaduotojas 

ugdymui,  

mokytojai 

Mokytojai mokosi iš 

kolegų gerosios patirties, 

gerėja ugdymo kokybė, 

skatinamas 

bendradarbiavimas, 

kaupiama metodinė 

medžiaga. 

3.1.3. Skatinti mokytojų individualią 

kūrybą ir sklaidą, dalyvavimą 

pleneruose. 

2023 m. Direktorius, 

mokytojai  

Mokytojai dalyvaus 

parodose, konkursuose, 

padidės mokytojų 

profesinis meistriškumas. 

3.1.4. Vykdyti mokytojų veiklos 

vertinimą ir Mokytojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų 

atestaciją. 

Birželis 

rugpjūtis 

gruodis 

Vadovai, 

atestacijos 

komisijos 

pirmininkas 

Mokytojai įgyja 

kvalifikacinę kategoriją, 

įvertinama mokytojų 

veikla, numatomos 

užduotys, teikiama 

pagalba 

3.2 uždavinys. Užtikrinti modernią ir saugią ugdymo(si) aplinką: 

3.2.1. Užtikrinti higienos normas 

atitinkančias sąlygas. 

2023 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams 

Mokykla aprūpinta 

visomis būtinomis, 

sertifikuotomis, saugos ir 

patalpų priežiūros 

priemonėmis, 

atitinkančiomis higienos 

normų reikalavimus. 

3.2.2. Atnaujinti klasių, kabinetų ir 

edukacines aplinkas, įsigyti 

ugdymui reikalingų priemonių. 

2023 m. Direktorius, 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams 

Atnaujintos IT, atliktas 

patalpų einamasis 

remontas, mokykla 

aprūpinta ugdymui 

reikalingomis 

priemonėmis, įsigytas 3D 

spausdintuvas. 

3.2.3. Parengti mažos vertės viešųjų 

pirkimų planą ir vykdyti 

viešuosius pirkimus pagal 

galiojančius teisės aktus. 

2023 m. 

 

 

 

Pavaduotojas 

ūkio 

reikalams 

Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje 

paskelbta planuojamų 
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atlikti pirkimų suvestinė, 

vykdomi pirkimai. 

3.2.4. Stiprinti mokyklos įvaizdį, 

atnaujinti internetinę svetainę 

pagal teisės aktų galiojančius 

reikalavimus. 

2023 m Direktorius, 

E. 

Eimontaitė-

Jermolajevie

nė 

Vykdomas internetinės 

svetainės atnaujinimas ir 

priežiūra, atnaujinama 

informacija mokyklos soc. 

tinkluose, įsigyta 

reklaminė atributika, 

informacija apie veiklą 

skleidžiama žiniasklaidos 

priemonėse, pildomas 

mokyklos el. metraštis. 

3.2.5. Pasirūpinti mokinių sveikatos 

saugumu. 

2023 m. Direktorius, 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Apdrausti visi mokyklos 

mokiniai. 

3.2.6. Pasirengimas naudoti DBSIS 

nuo 2023 m. gegužės 2 d. 

 

2023 m. Vadovai, 

administratorius 
Dokumentų valdymas per 

DBSIS 

3.3 uždavinys. Analizuoti ir vertinti vykdomą veiklą: 

3.3.1. Įvertinti 2022–2023 m. m. 

ugdymo plano įgyvendinimą 

Birželis Mokytojų 

taryba 

Atliktas mokslo metų 

ugdymo plano vertinimas 

sudarys galimybes 

tobulinti siūlomas 

programas, svarstyti naujų 

programų poreikį. 

3.3.2. Įvertinti metinio veiklos plano 

įgyvendinimą 

 

Gruodis  Darbo grupė 

 

Atliktas metinio veiklos 

plano vertinimas sudarys 

galimybes tobulinti 

vykdomas veiklas. 

3.3.3. Įvertinti darbuotojų veiklą teisės 

aktų nustatyta tvarka 

Vasaris Direktorius 

 

Įvertinta visų darbuotojų 

veikla teisė aktų nustatyta 

tvarka 

3.3.4. Teikti statistines ir biudžeto 

vykdymo ataskaitas 

Ketvirčiais Vyr. 

buhalteris 

Pateikti duomenys pagal 

teisės aktų reikalavimus 

3.3.5. Atlikti metinę turto ir 

įsipareigojimų inventorizaciją 

 

Lapkritis 

gruodis 

Inventorizacijos 

komisija 
Turto būklės ir 

įsipareigojimų analizė 

 

V SKYRIUS 

 ĮGYVENDINTOS PROGRAMOS ĮVERTINIMAS 

 

Tikslų įgyvendinimo įsivertinimas vyks mokytojų tarybos, administraciniuose, metodinės 

grupės posėdžiuose. 

Dailės mokyklos veikla į(si)vertinama pagal praėjusių metų uždavinius.  

Veiklos ataskaitos pateikiamos mokyklos bendruomenei. 

Už mokyklos veiklos programos įgyvendinimą atsakingas mokyklos direktorius ir plane 

nurodyti asmenys. 
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