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JURBARKO ANTANO SODEIKOS MENO MOKYKLOS
2017–2018 M. M. VEIKLOS PLANAS
I. ĮVADAS

1. Rengiant 2017–2018 mokslo metų Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos veiklos planą remtasi strateginiu veiklos planu,
atsižvelgta į švietimo būklę, vykdomą veiklą bei turimus išteklius.
2. Mokyklos veiklos planą rengė Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 95
sudaryta darbo grupė.
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
2016–2017 m. m. mokyklos mokinių skaičius:

Metai
2016 m.

Bendras mokinių
skaičius
274

Muzikos skyriaus
mokinių skaičius
175

Dailės skyriaus
mokinių skaičius
53

Šokio skyriaus mokinių
skaičius
46

Penki baigę pagrindinio ugdymo programą mokiniai, gilino žinias pasirinkę išplėstinio ugdymo programą.
Mokyklos mokinių skaičius nuo bendro mokinių skaičiaus Jurbarko rajono savivaldybėje:
Metai

Meno mokyklos mokinių

Rajono bendrojo ugdymo

Procentas

skaičius
274

2016 m.

mokyklų mokinių skaičius
3317

9%

Atleidžiamų nuo mokesčio už mokslą mokinių skaičius nuo bendro mokyklos mokinių skaičiaus:
Bendras mokyklos mokinių
skaičius
274

Metai
2016 m.

Atleidžiamų nuo mokesčio už
mokslą mokinių skaičius
21

Procentas nuo bendro mokinių
skaičiaus
8%

Mokyklą lanko vaikai, gyvenantys ir besimokantys Jurbarko mieste ir rajone. 2016–2017 m. m. mokėsi 199 mokiniai iš miesto, 80
mokinių iš rajono. Kelionės į mokyklą išlaidos kompensuojamos visiems iš kaimo vietovių atvykstantiems ir pateikusiems prašymus
mokiniams.
Pavežamų mokinių skaičius nuo bendro mokyklos mokinių skaičiaus:
Bendras mokyklos mokinių
skaičius
274

Metai
2016 m.

Pavežamų mokinių skaičius
30

Procentas nuo bendro mokinių
skaičiaus
11 %

2016-2017 m. m. mokykloje dirbo 22 pedagogai.
Mokytojų išsilavinimas
Metai

Aukštasis pedagoginis išsilavinimas

2016 m.

18

Aukštesnysis pedagoginis
išsilavinimas
4

Neturi pedagoginio išsilavinimo
0

Mokytojų kvalifikacija
Metai

Neatestuoti

Mokytojo
kvalifikacinė
kategorija

2016 m.

0

3

Vyresniojo
mokytojo
kvalifikacinė
kategorija
15

Mokytojo
metodininko
kvalifikacinė
kategorija
4

Mokytojo eksperto
kvalifikacinė
kategorija
0

III. 2016–2017 M. M. VEIKLOS PLANO ANALIZĖ

2016-2017 m. m. Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla dirbo sėkmingai.
Mokyklą baigė 36 mokiniai. Iš jų: 26 muzikos skyriaus mokiniai ir 10 šokio skyriaus mokinių. Pradinio ugdymo programą baigė 41
mokinys. Iš jų: 28 muzikos skyriaus mokiniai ir 12 dailės skyriaus mokinių. 2 mokiniai baigė išplėstinio ugdymo programą.
Surengtas jubiliejinis mokyklos 50 - mečio koncertas, kuriame bendrą programą rengė buvę ir esami mokiniai ir mokytojai, partneriai
iš Vokietijos Crailsheimo miesto. Išleisti du nuotraukų albumai – Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos albumas 1966-2016 ir 20162017 50-ieji jubiliejiniai mokslo metai. Mokytojo, kompozitoriaus Kęstučio Andriaus Vasiliausko dėka sukurta mokyklos daina.
Mokiniai dalyvavo 17 konkursų ir pelnė prizines vietas, tapo laureatais, diplomantais:
Eil. Konkurso, renginio pavadinimas
nr.
1

Tarptautinis jaunųjų
konkursas ,,Edelweiss''

2

IX šiuolaikinių šokių konkursas
„Šokio virpesiai 2017“
IX šiuolaikinių šokių konkursas
„Šokio virpesiai 2017“
Respublikinis
Kęstučio Ivaškevičiaus stygininkų
konkursas
XIII nacionalinio Jono Švedo
konkurso – 2017 atrankos etapas

3
4

5

6

7

8

Vieta

pianistų Viena (Austrija)
Elektrėnai
Elektrėnai
Kaunas

Kaunas

II
respublikinis
styginių Jonava
instrumentų pjesių konkursas
„Crescendo“
XIII nacionalinis Jono Švedo Vilnius
konkursas – 2017
XIII respublikinis šiuolaikinio ir Kaunas

Dalyvis

Mokytojas

Pasiekimas

2 fortepijono klasės
Jovita Misiūnienė
mokinys Dominykas
Mačieža
Šokio skyriaus 1 klasės Kristė Donauskienė
mokinės
Šokio skyriaus mokiniai Kristė Donauskienė

I vieta

2 smuiko klasės mokinė Vida Račkauskienė,
Ugnė Preimonaitė
koncertmeisterė Zita
Liktienė
2 kanklių klasės mokinė Valda Vasiliauskienė,
Augustė Pranskaitytė
koncertmeisterė
Rūta Šličkutė
2 smuiko klasės mokinė Vida Račkauskienė,
Ugnė Preimonaitė
koncertmeisterė Zita
Liktienė
2 kanklių klasės mokinė Valda Vasiliauskienė,
Augustė Pranskaitytė
koncertmeisterė
Rūta Šličkutė
Šokio skyriaus mokiniai Kristė Donauskienė

Diplomantė

I vieta
I vieta

Laureatė
Diplomantė
Laureatė

I vieta

9

10

11

modernaus
šokio
festivaliskonkursas „ŠOKIO ERDVĖJE“
Nacionalinio Japonijos menų ir Vilnius
kultūros projektas „WABI-SABI:
tobulumas netobulume“
Tarptautinis
jaunųjų
atlikėjų Praha
festivalis-konkursas
„Prahos (Čekija)
žvaigždės“ („PRAGUE STARS“)
I Dainiaus Trinkūno Lietuvos
Šiauliai
jaunųjų pianistų konkursas

Kamilė Eizaitė
Dominykas Remeika
Urtė Strikaitė
Ida Masaitytė
Kajus Kuncaitis
2 fortepijono klasės
mokinys Dominykas
Mačieža
2 fortepijono klasės
mokinys Dominykas
Mačieža
Pučiamųjų instrumentų
orkestras „Šventė“

Inesa Bosaitė

Laureatai

Jovita Misiūnienė

I vieta

Jovita Misiūnienė
Laureatas

12

XVI
Lietuvos
pučiamųjų Panevėžys
instrumentų orkestrų čempionatas

13

Tarptautinis šokių festivaliskonkursas „BALTIC AMBER
SPRING SUVALKAI 2017“
III
respublikinė
jaunųjų
kanklininkų
olimpiada
„Skambiosios stygos“
III
respublikinė
jaunųjų
kanklininkų
olimpiada
„Skambiosios stygos“
Tarptautinis jaunųjų muzikantų
konkursas „Olimpo musicale“

Suvalkai
(Lenkija)

Šokio skyriaus mokiniai Kristė Donauskienė

Klaipėda

4 kanklių klasės mokinė Rima Balčiūnienė
Samanta Lopetaitytė

I vieta

Klaipėda

5 kanklių klasės mokinė Rima Balčiūnienė
Vytautė Zakarauskaitė

II vieta

Prienai

III vieta

V Žemaitijos ir Klaipėdos krašto
muzikos (meno) mokyklų
kanklininkų Etiudo konkursas ir
seminaras

Klaipėda

2 fortepijono klasės
Jovita Misiūnienė
mokinys Dominykas
Mačieža
2 kanklių klasės mokinė Valda Vasiliauskienė,
Augustė Pranskaitytė
koncertmeisterė
Rūta Šličkutė

14

15

16

17

Vincas Bakšys

II vieta ir
mokytojas Vytis
Binkauskas kaip
solistas prie orkestro I
vieta
II vieta

Laureatė

Mokinių mokymosi motyvacija stiprinama siejant ugdymo turinį su praktine veikla. Meninėje veikloje rajone, respublikoje,
tarptautiniu lygmeniu (virš 100 renginių) dalyvavo visi mokytojai ir apie 75 proc. mokinių:

Renginiai mokyklos lygmeniu

Naujų mokslo metų atidarymo
šventė

Jurbarko rajono savivaldybės 1–
12 klasių mokinių piešinių
konkurso ,,Piešiame Jeruzalę“ I
etapas
Pablo Picasso 135 - osioms
gimimo metinėms skirta paroda

Jurbarko ir Šakių meno mokyklų
dailės skyriaus mokinių rudens
plenero darbų paroda

Meno mokyklos ir mokyklos
direktoriaus 2015–2016 mokslo
metų veiklos ataskaitos
pristatymas Mokytojų ir
Mokyklos tarybos susirinkime

Renginiai respublikiniu
lygmeniu

Pučiamųjų instrumentų orkestro
„Šventė“ programa Lietuvos
sambo meistrų čempionate ir
jaunių sambo turnyre, skirtame
Vytautui Sutkui atminti.
Jurbarko ir Šakių meno mokyklų
dailės skyriaus mokinių dienos
pleneras
Mokyklos mokinių ir mokytojų
programa respublikiniame
Lietuvos jaunųjų maironiečių
sambūryje ,,Baltų šviesa
Jurbarko krašte“
Meno mokyklos, Šiaulių
Sauliaus Sondeckio menų
gimnazijos ir Jurbarko verslo ir
turizmo centro renginys
„Skambantis parkas“, skirtas
pasaulinei turizmo dienai
paminėti
Respublikinis jaunųjų pianistų
festivalis „Rudens spalvos“

Renginiai rajono lygmeniu,
bendradarbiavimas su rajono
institucijomis
Mokyklos mokinių ir mokytojų
koncertas bei dailės skyriaus
spalvų terapija mokslo metų
pradžios šventėje „Pradedam“
Jurbarko jaunimo parke
Choreografijos skyriaus mokinių
dalyvavimas etninės kultūros
akcijoje „Visa Lietuva šoka“

Smuiko klasės mokinių
programa konferencijoje „Verslo
organizacijų įtaka verslo plėtrai“

Renginiai tarptautiniu lygmeniu

Tarptautinis jaunųjų pianistų
konkursas ,,Edelweiss''

Barbaros Petchenik vardo
pasaulinis vaikų žemėlapio
konkursas „Mums patinka
žemėlapiai!" ("We Love Maps")
Tarptautinis kamerinių
ansamblių festivalis-konkursas
„Giovani virtuozi“

Iškilmingas Jurbarko rajono
savivaldybės mokinių piešinių
konkurso „Piešiame Jeruzalę“
nugalėtojų apdovanojimas

Tarptautinis šokių festivaliskonkursas „BALTIC AMBER
SPRING SUVALKAI 2017“

Dailės skyriaus mokinių darbų
paroda viešojoje bibliotekoje

Tarptautinis jaunųjų atlikėjų
festivalis-konkursas „Prahos
žvaigždės“ („PRAGUE
STARS“)

Senosios muzikos koncertas atsiskaitymas choreografijos
skyriaus ir antro instrumento
mokiniams

Pranešimas respublikiniame
seminare fortepijono
mokytojams „Fortepijoninis
ansamblis bendroje pianisto
mokymo sistemoje“
Senosios muzikos koncertasDailės skyriaus mokinių
atsiskaitymas chorinio dainavimo nacionalinio Japonijos menų ir
specialybės mokiniams
kultūros projekto "WABI-SABI"
atidarymo renginyje

Pučiamųjų skyrius mokinių
dalyvavimas renginyje
„Pilietiškumas Smalininkuose
praktiškai“

IV tarptautinis kamerinių
ansamblių festivalis-konkursas
„Fiori musicali“
Tarptautinis tautinių muzikos
instrumentų ansamblių ir
orkestrų festivalis „Klonių aidai
2017“

Akordeono specialybės mokinių
Kalėdinis koncertas–
susirinkimas tėvams

Kauno krašto tautinių muzikos
instrumentų festivalis
„Upokšnis“

Chorinio dainavimo mokinių
Kalėdinis koncertas–
susirinkimas tėvams "Kalėdų
angelas kviečia..." Jurbarko
krašto muziejuje
Chorinio dainavimo mokinių
Kalėdinis koncertas rajono
neįgaliesiems

Kanklių specialybės mokinių
Kalėdinis koncertas–
susirinkimas tėvams

V Žemaitijos ir Klaipėdos krašto
muzikos (meno) mokyklų
kanklininkų Etiudo konkursas ir
seminaras
XVI respublikinis jaunųjų
pianistų festivalis– maratonas

Pučiamųjų instrumentų orkestro
„Šventė“ dalyvavimas geriausių
rajono sportininkų apdovanojimų
šventėje
RR grožio terapijos studijos
labdaros renginys „Pelenė“

Lietuvos nacionalinės
filharmonijos renginys, seserų
Daunyčių ansamblio koncertas
Dailės skyriaus mokinių
pažintinė edukacinė išvyka į
Vilniaus dailės akademijos
Kauno dailės fakultetą

Chorinio dainavimo mokinių
Kalėdinis koncertas Jurbarko
Švč. Trejybės bažnyčioje
Chorinio dainavimo mokinių
dalyvavimas Advento
ekumeninėje popietėje
„Betliejaus taikos ugnies
šviesoje“ Jurbarko Kristijono
Donelaičio evangelikų liuteronų
bažnyčioje

Smuiko specialybės mokinių
Kalėdinis koncertas-susirinkimas
tėvams
Mokytojų V. Bakšio ir G.
Gvozdo mokinių Kalėdinis
koncertas– susirinkimas tėvams
Mokytojo V. Binkausko mokinių
Kalėdinis koncertas–
susirinkimas tėvams

Kanklių, skudučių, šokio klasės
mokinių dalyvavimas bendrame
V tarptautinio Prano Stepulio
kamerinių liaudies
instrumentinės muzikos
ansamblių festivalio koncerte
Tautinių instrumentų pristatymas
svečiams iš Crailsheimo
Chorinio dainavimo mokinių
sveikinimas Tarptautinio
jaunimo mišrių chorų festivalio
dalyviams
Koncertinė kelionė į Crailsheimo
muzikos mokyklą, bendri
koncertai visuomenei
Tarptautinė paroda ,,Mano šalies
pasaka"

Fortepijono specialybės mokinių
Kalėdinis koncertas–
susirinkimas tėvams

Respublikinio kūrybinių darbų
konkurso-parodos „Aš tau
linkiu...“ darbų autorių
apdovanojimo šventė
Respublikinis Kęstučio
Ivaškevičiaus stygininkų
konkursas

Dalyvavimas Advento popietėje
„Gerumu sušildyk..." Smalininkų
technologijų ir verslo mokykloje

Krailsheimo (Vokietija) muzikos
mokyklos mokytojų viešnagė

Jurbarko rajono savivaldybės
Tarybos narių Kalėdinis
pasveikinimas

Šokio skyriaus mokinių
Kalėdinis koncertas-susirinkimas
tėvams
Dailės skyriaus mokinių darbų
paroda „Ką kalba Angelai...“

XVI Lietuvos pučiamųjų
instrumentų orkestrų
čempionatas (atrankos turas)
XIII nacionalinio Jono Švedo
konkurso atrankos etapas

Muzikos, šokio, dailės skyrių
bendra popietė „Draugystės
rate“, skirta Antano Sodeikos
gimtadieniui.
Dailės skyriaus IV klasės
mokinių darbų paroda „Mano
mikropasaulis“

Japonijos menų ir kultūros
projektas „Wabi - sabi:
tobulumas netobulume"
apdovanojimo šventė
Pučiamųjų instrumentų orkestro
„Šventė“ dalyvavimas Lietuvos
jaunimo ir vaikų sambo
pirmenybių iškilmingame
varžybų atidaryme
II Respublikinis styginių
instrumentų konkursas

Dailės skyriaus mokinių darbų
paroda „Zodiako ženklai pagal
Čiurlionį“ viešojoje bibliotekoje
Dailės skyriaus mokinių darbų
paroda „Laimina miestą angelai“
viešojoje bibliotekoje
Bendras meno ir Vytauto Didžiojo
pagrindinės mokyklos renginys,
skirtas Laisvės gynėjų dienai

Tarptautinio Barbaros Petchenik
vardo vaikų piešinių konkurso
„Mums patinka žemėlapiai"
nugalėtojų apdovanojimo šventė
V tarptautinis konkursas
„Olimpo musicale 2017“

Dailės skyriaus Kalėdinė mugė

Lietuvių liaudies dainų popietė
„Padainuosime sustoję“

Dailės skyriaus V klasės mokinių
darbų paroda „Transformacija iš
daikto į muzikos instrumentą"
Dailės skyriaus IV klasės
mokinių darbų paroda „Mano

Dalyvavimas renginyje „Vaikų
bibliotekėlė 2016" viešojoje
bibliotekoje

XIII nacionalinio Jono Švedo
konkurso finalinis etapas

Seminaras Jurbarko r. ugdymo
įstaigų direktorių pavaduotojams
ugdymui „Mokinių pažinimo,
individualios pažangos stebėjimo
ir pagalbos mokiniui teikimo
sistema mokykloje“
Dailės skyriaus mokinių darbų
paroda „Ką kalba Angelai...“

XIII Respublikinis šiuolaikinio ir
modernaus šokio festivalis-

Dalyvavimas Kultūros centro
renginyje „m EFEKTAS“

mikropasaulis“
Fortepijoninių pjesių koncertasatsiskaitymas chorinio
dainavimo klasės mokiniams

konkursas „ŠOKIO ERDVĖJE“
Vilniaus dailės akademijos
Kauno fakulteto tapybos
katedros studentų tapybos darbų
paroda

Susirinkimas vykstančių į
koncertinę kelionę Vokietijoje
mokinių tėvams

XVI Lietuvos pučiamųjų
instrumentų orkestrų
čempionatas (finalas)

Instrumentinių
ansamblių Kauno Juozo Gruodžio
koncertas Motinos dienai "Tau, konservatorijos pučiamųjų
mamyte"
instrumentų orkestro koncertas

Tradicinis pažintinis švietėjiškas
renginys „Į meno šalį“ mokyklų
2 klasių mokiniams

Instrumentinės muzikos
koncertas-susitikimas „Pavasario
sąskambiai“ su Raseinių meno
mokyklos mokiniais ir
mokytojais
Respublikinis mokinių meninių
projektų konkursas „Dailininko
knyga“

Mokinių ir tėvų išvyka į Tervetės

III respublikinė jaunųjų

Chorinio dainavimo skyriaus
mokinių dalyvavimas Jurbarko
kultūros centro berniukų choro
„Bildukas“ renginyje, skirtame
choro 15-os metų veiklos
paminėjimui
Jurbarko Antano Sodeikos meno
mokyklos ir Veliuonos Antano ir
Jono Juškų gimnazijos renginys
„Šaukiu lietuvį burtis prie
lietuvio“
(B.
Brazdžionis),
skirtas
Lietuvos
Nepriklausomybės
atkūrimo
dienai paminėti
Jurbarko Antano Sodeikos meno
mokyklos
ir
Juodaičių
pagrindinės mokyklos renginys
,,Lietuva – giedanti paukštė“,
skirtas
Lietuvos
Nepriklausomybės
atkūrimo
dienai paminėti
Tradicinis mokyklos renginys
renginys Jurbarko visuomenei
„Tavo širdį savoj širdy girdžiu“,
skirtas
Lietuvos
Nepriklausomybės
atkūrimo
dienai paminėti
Dailės skyriaus mokinių darbų
paroda "Dvikova su dailininku.
Interpretacijos pagal Pablo
Picasso ir Salvadorą Dali"
viešojoje bibliotekoje
Dalyvavimas Eržvilko

gamtos parką
Mokyklos absolventų išleistuvių
šventė

kanklininkų olimpiada
„Skambiosios stygos“
Respublikinis mokinių meninių
projektų konkursas „Dailininko
knyga“
Tautinių instrumentų ansamblių
šventė-festivalis „Trimitatis“

Dalyvavimas susitikime su
knygos „Nemunu per Lietuvą“
autoriumi Selemonu
Paltanavičiumi
Respublikinis šiuolaikinio šokio
festivalis-konkursas „Emocijos“
Nacionalinė moksleivių piešinių
paroda „Piešiame Jeruzalę“,
nacionalinėje Martyno Mažvydo
bibliotekoje
Vakarų Lietuvos dainų šventė,
skirta Mažosios Lietuvos dainų
šventės 90-mečiui

gimnazijos renginyje
„Gimnazijos perlai“
Dailės skyriaus mokinių darbų
paroda "Dvikova su dailininku.
Interpretacijos pagal Pablo
Picasso ir Salvadorą Dali"
viešojoje bibliotekoje
Muzikinis sveikinimas pradinių
klasių mokinių konkurso
,,Šviesoforas“ rajoninio turo
dalyviams
Motinos dienos koncertas

Mokinių ir mokytojų koncertas,
skirtas medikų dienai
Muzikinis sveikinimas TS-LKD
Jurbarko skyriaus susirinkimo
dalyviams
Šokio skyriaus mokinių
dalyvavimas klojimo teatrų
šventėje
Dalyvavimas Tarptautinės vaikų
gynimo dienos renginyje
Jurbarko Antano Sodeikos
meno mokyklos 50 metų
jubiliejaus renginys
Objektų parodos „Tūkstančiai
žvilgsnių“ atidarymas

Vykdyta tarpdalykinė integracija: kartu dirbo fortepijono, smuiko klasės ir šokio skyriaus mokiniai ir mokytojai; bendrą programą
grodami kartu vykdė 3 smuikininkai ir 3 pianistai; renginyje „Draugystės rate“ dalyvavo visų skyrių mokiniai ir mokytojai. Taikyti
netradiciniai ugdymo metodai: įgyvendintas bendras projektas Vokietijoje su Crailsheimo miesto muzikos mokykla, surengtos 4 edukacinės
išvykos.
Suorganizuoti 3 susitikimai su profesionaliais menininkais.
Kartu su Jurbarko rajono savivaldybe ir Izraelio ambasada Lietuvoje suorganizuotas Jurbarko rajono savivaldybės mokinių piešinių
konkursas „Piešiame Jeruzalę“.
Suorganizuota bendra meninė veikla su penkiomis muzikos ir meno mokyklomis.
Parengta ir suderinta muzikinė meninės saviraiškos ugdymo programa.
90 proc. mokytojų dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.
Mokytojų ir tėvų individualiuose pokalbiuose aptarti mokinių mokymosi rezultatai.
Nebuvo sukurta mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo sistema, tačiau mokyklos administracija ieškojo galimybių įgyti metodinių
žinių, susijusių su mokyklos vertinimu ir įsivertinimu. Šį uždavinį numatyta įgyvendinti 2017–2018 m. m.
Pagerintos mokyklos ugdymosi sąlygos ir aplinka. Suremontuota kanklių klasė, nupirkta instrumentų, knygų spintų, kompiuteris
sekretoriui, įrengta gaisrinės signalizacijos sistema. Atnaujinti visi mokyklos informaciniai stendai, esantys mokyklos koridoriuose. Įsigyta
sceninė apranga chorui, šokio skyriaus sceniniams ansambliams. Parengtas techninis projektas koncertinės salės renovacijai. Atliekant
renovaciją bus įrengtas pandusas neįgaliesiems, sutvarkytas stogas. Dėl finansinių priežasčių neįgyvendintos priemonės – grindų dangos
choreografijos salėje keitimas, kompiuterių, medijos įsigijimas, šaligatvio klojimas, šoninių durų keitimas, stogo remonto darbai –
perkeliamos į 2017–2018 m. m.:








STIPRYBĖS
Mokykla – vienintelė meninio profilio institucija rajone,
teikianti švietimo paslaugas.
Įvertinami individualūs ugdytinių gebėjimai, sudaromos
individualios ugdymo programos.
Geri mokinių pasiekimai respublikiniuose, tarptautiniuose
festivaliuose ir konkursuose, baigiamuosiuose egzaminuose.
Mokykla aktyviai dalyvauja rajono, apskrities, respublikos,
užsienio kultūriniuose projektuose ir renginiuose.
Geras mokyklos įvaizdis bendruomenėje, mieste, rajone,
Lietuvoje, užsienyje.
Aktyvus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais,
kitomis ugdymo įstaigomis.
Kvalifikuotas, kūrybingas, ilgametę darbo patirtį turintis










SILPNYBĖS
Dalis mokinių stokoja motyvacijos mokytis.
Ryškėja noras greitos ir lengvos sėkmės.
Nepakankamas tėvų domėjimasis vaiko mokymusi meno
mokykloje.
Finansinių išteklių mokyklos remontui stoka.
Nėra tinkamų patalpų dailės skyriui.
Nepakankama ugdymo programų pasiūla.
Neparengta mokyklos vidaus įsivertinimo tvarka.
Galimybių taikyti IKT ugdymo procese trūkumas.






















kolektyvas.
Mokyklos bendruomenės nariai kuria jaukią ir svetingą
aplinką.
Mokykla yra strategiškai geroje vietoje.
Mokykla save reprezentuoja spaudoje.
Mokyklos kolektyvai – nuolatiniai respublikinių dainų
švenčių dalyviai.
Puoselėjamos mokyklos tradicijos.
Gerėjanti mokyklos materialinė bazė ir gražėjanti aplinka.
GALIMYBĖS
Plėtoti mokymo programų pasiūlą: teikti ankstyvąjį meninį
ugdymą, suaugusiųjų lavinimą.
Skatinti dailės, muzikos ir šokio skyrių bendradarbiavimą.
Rengti jaunuosius menininkus, ugdyti aukštos moralės
piliečius.
Formuoti vertybines nuostatas, skatinti pasitikėjimą savimi,
ugdyti savarankiškumą.
Sudaryti sąlygas mokiniams realizuoti save įvairiuose
meniniuose kolektyvuose.
Aktyviai dalyvaudami renginiuose mokiniai gali būti matomi
ir žinomi.
Suteikti mokiniams galimybę pažinti kitų šalių kultūrą,
reprezentuoti Lietuvą.
Plėtoti mokytojų ir tėvų bendradarbiavimą, aktyviau
įtraukiant tėvus į mokyklos bendruomenės veiklą.
Ieškoti ir pritraukti mokyklos rėmėjų.
Pristatyti mokyklos veiklą visuomenei.
Sudaryti
sąlygas
saviruošai
namuose
instrumentų
neturintiems mokiniams.
Kurti patrauklią ir saugią edukacinę aplinką.
Mokyklos bendruomenei dalyvauti planuojant mokyklos
veiklą.









GRĖSMĖS
Skirtingi ugdymo proceso vertinimo standartai respublikos
muzikos ir meno mokyklose.
Didėjantis tėvų ir visuomenės pasyvumas.
Brangus mokinio išlaikymas neformaliojo švietimo
mokyklose.
Mokinių „nubyrėjimas“ mokslo per mokslo metus dėl
išvykimo į kitus miestus, nenoro mokytis, sveikatos.
Sunkiai komplektuojama choreografijos klasė.
Mažėjantis mokinių skaičius rajone.
Emigracija.

STRATEGINIAI PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Mokyklos prioritetai




Patraukli ir įvairi veikla, užtikrinanti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų poreikius.
Aktyvi ir atvira mokyklos bendruomenė.
Estetiška, saugi, moderni, skatinanti veikti aplinka.

Tikslas. Tobulinti teikiamas švietimo paslaugas, mokymo (si) kokybę, patrauklumą.
Priemonės

Priemonių įgyvendinimas

1. Uždavinys. Tobulinti ir plėsti mokyklos veiklą
Ugdymo
Akademinių koncertų, egzaminų,
programų
perklausų, darbų peržiūrų organizavimas
įgyvendinimas ir
pasiekimai

Matavimo
vienetas

Atsakingas

Laikas

Laukiamas rezultatas, rodiklis

50 renginių

Loreta
Ševelienė
Zita Liktienė

Per metus

Mokytojai įvertins mokinių
rezultatus, aptars mokinio
individualią pažangą, pateiks
rekomendacijas kaip gerinti
ugdymo proceso planavimą ir
kokybę.
Mokytojai dalinsis gerąja patirtimi,
stiprės mokymo ir mokymosi
motyvacijos.
Meninėje veikloje dalyvaus visi
mokytojai ir apie 75 proc.
mokinių, kurie savo pasiekimais ir
menine veikla garsins mokyklą,
stiprins pasitikėjimą savimi ir
pasididžiavimą savo mokykla.
Įgis sceninės, koncertinės
patirties.
Įvairių gabumų mokiniams bus
suteikiama savirealizacijos

Tarpdalykinė
integracija

Įvairaus pobūdžio veiklos integravimas į
ugdymo procesą

5-6

Zita Liktienė
Mokytojai

Per metus

Įgytų žinių ir
įgūdžių taikymas
praktinėje
veikloje

Renginių mokykloje inicijavimas ir
organizavimas, aktyvus mokinių
dalyvavimas rajono, šalies,
tarptautiniuose festivaliuose,
konkursuose, parodose, šventėse,
edukaciniuose renginiuose.

60 renginių

Loreta
Ševelienė
Mokytojai

Per metus

Įvairių gabumų mokinių meninė veikla

8-10 renginių

Zita Liktienė
Mokytojai

Per metus

galimybė.
Kūrybinės stovyklos, plenerai, išvykos ir
pan.
Edukacinės kelionės-seminarai

Netradicinių
ugdymo metodų
taikymas

2-3
3-4

Loreta
Ševelienė
Zita Liktienė
Mokytojai

Per metus

Lietuvos
Parengtas repertuaras
šimtmečio dainų
šventė „Vardan
tos...“
Profesinės
Profesinės linkmės muzikinio ugdymo
linkmės
modulio įgyvendinimas
muzikinio
ugdymo modulis

4 kolektyvai

1 mokinys

J. Misiūnienė

Per metus

IKT diegimas

1-2

Solfedžio
mokytojai
Zita Liktienė

Per metus

5-6

Loreta
Ševelienė
Mokytojai

Per metus

susitikimų 3-4

Loreta
Ševelienė
Mokytojai

Per metus

Ugdymo
programos
vaikams
suaugusiesiems

Dalyvavimas mokymuose apie IKT
panaudojimą solfedžio pamokose
Naujų ugdymo programų parengimas ir
suderinimas
ir Naujų ugdymo programų vykdymas

Mokyklos
tradicijų
puoselėjimas
bei kūrimas

Mokyklos tradicinių renginių
organizavimas

Renginiai,
kūrybiniai
susitikimai
su profesionalais
Mokyklos veiklos
sklaida

Renginių,
kūrybinių
organizavimas

Bendradarbiavimas su Moldovos
Kriuleni, Jurbarko miesto partnerio,

2 programos

Liepa

Per metus

1 programa

1 bendras
koncertas

Loreta
Ševelienė

Bus tikslingai naudojamos įvairios
edukacinės aplinkos, stiprės
dalykinės kompetencijos, kils
kvalifikacija.
Formuosis ir didės pilietinė bei
tautinė savimonė, mokiniai pajaus
kultūros tradicijas.
Sudarytos galimybės ir sąlygos
plėtoti ryškius muzikinius
gebėjimus ir įgūdžius, tobulinti
muzikinę, asmeninę, socialinę ir
kitas kompetencijas
Atsiras galimybė modernizuoti
ugdymo procesą.
Parengta, patvirtinta ir
įgyvendinama muzikinė meninės
saviraiškos ugdymo programa,
parengta ir suderinta ankstyvojo
muzikos, dailės, šokio meninio
ugdymo bei parengta suaugusiųjų
ugdymo programa.
Mokiniai pajaus kultūros
tradicijas, jų tęstinumą iš kartos į
kartą.
Mokykla bus meno ir kultūros
židinys
Užmezgus naujus tarptautinius
partnerystės ryšius atsiras

meno mokykla

galimybė pristatyti save mokyklos
svečiams, susipažinti su kitos
šalies kultūra.
Stiprės mokyklos įvaizdis,
visuomenė bus geriau informuota
apie mokykloje organizuojamus
renginius.
Mokyklos internetinė svetainė
atitiks informacijos pateikimo į ją
reikalavimus,

Bendradarbiavimas su žiniasklaida

4-5
straipsniai

Loreta
Ševelienė
Mokytojai

Per metus

Internetinės svetainės atnaujinimo darbų
organizavimas

Pagal poreikį

Loreta
Ševelienė

Spalis

Internetinės svetainės priežiūros
tobulinimas

Nuolat

Inesa Bosaitė
Rasa
Laskevičienė

Per metus

Nuolat atnaujinama informacija
apie mokyklos veiklą, sudarytos
sąlygos įvairius prašymus ir kitus
šabloninius dokumentus pateikti
internetu
Atnaujinta mokyklos vėliava,
sukurtos priemonės,
reprezentuojančios mokyklą

Lapkritisgruodis

4 mokyklos mokytojai naudos
elektroninį dienyną, kuris padės
lanksčiai ir operatyviai pateikti
informaciją apie mokinio
ugdymosi procesą bei pažangos ir
pasiekimų rezultatus.

Mokyklos atributika

Vėliava
100 vnt.
lipdukų
50 vnt.
puodelių
2. Uždavinys. Įdiegti elektroninį dienyną dailės ir šokio skyriuose.
Elektroninis
Mokymai mokytojams
1-2 mokymai
dienynas

Loreta
Ševelienė
Dailės
mokytojai

Loreta
Ševelienė

Kompiuterinės įrangos pirkimas

2 komputeriai Edita
Balšaitienė

Gruodis

Elektroninio dienyno instaliavimas dailės
ir šokio skyriuose

2 skyriai

Loreta
Ševelienė

Sausis

Zita Liktienė

Birželis

Grįžtamojo ryšio apklausa dėl
elektroninio dienyno privalumų ar
trūkumų.

3. Uždavinys. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas
Mokytojų
Vadovų, mokytojų ir kitų darbuotojų
kvalifikacija
dalyvavimas seminaruose, kursuose,
metodinės veiklos organizavimas
Mokyklos organizuojami seminarai,
kursai

75 proc.

2-3

4. Uždavinys. Sukurti efektyvią mokyklos veiklos įsivertinimo sistemą.
Mokyklos veiklos Mokyklos veiklos kokybės ir
5 asmenys
kokybės
vertinimo
organizavimo
grupės
įsivertinimas
sudarymas
Mokyklos veiklos įsivertinimo tvarkos Įsivertinimo
dokumentų parengimas.
plano
parengimas
Anketų
tėvams,
mokiniams
ir Platusis
darbuotojams
rengimas,
dalijimas, auditas
analizė siekiant įsivertinti mokyklos
veiklą

Loreta
Ševelienė
Zita Liktienė
Loreta
Ševelienė
Zita Liktienė

Per metus

Zita Liktienė

Spalis

Zita Liktienė

Lapkritis

Zita Liktienė

Gruodisgegužė

Per metus

Vadovai, mokytojų ir kiti
darbuotojai tobulins kvalifikaciją
Įgytos naujos žinios bus taikomos
praktinėje veikloje, stiprės
dalykinės kompetencijos, kils
kvalifikacija.
Bus pasirengta mokyklos veiklos
įsivertinimui, įgyjama metodinių
žinių, kurias bus galima taikyti
atliekant mokyklos įsivertinimą
Bus nustatyti įsivertinimo etapai
Tyrimo medžiaga bus naudojama
ugdymo procesui gerinti bei
mokyklos veiklai tobulinti.

Tikslas. Kurti estetišką, saugią, jaukią ir sėkmingam mokymui(si) pritaikytą aplinką, turtinti materialinę bazę.
PRIEMONĖS

Priemonių įgyvendinimas

Saugi ir sveika Koridoriaus remontas
mokyklos
mokymosi
Koncertų salės renovacija.
aplinka

Šoninių durų keitimas
Šaligatvio klojimas

ATSAKINGAS

LAIKAS

IŠTEKLIAI

L. Ševelienė
E. Balšaitienė

2018 m.

Pajamos už teikiamas paslaugas,
paramos, biudžeto lėšos

Jurbarko rajono
savivaldybė
L. Ševelienė
E. Balšaitienė
L. Ševelienė
E. Balšaitienė
L. Ševelienė

2018 m.

Projekto lėšos

Per metus

Pajamos už teikiamas paslaugas, biudžeto
lėšos
Biudžeto lėšos

Per metus

E. Balšaitienė

Mokyklos
materialinės bazės
turtinimas

Grindų dangos choreografijos salėje
keitimas
Garso izoliacijos gerinimas pučiamųjų
instrumentų klasėje.
Civilinės ir darbų saugos ir sveikatos,
pirmos pagalbos ir higienos normų
reikalavimų mokymai
Darbų saugos ir sveikatos, higienos
normų reikalavimų laikymasis
Vaikų turizmo organizavimo ir
vykdymo mokymai
Etiketo ir saugaus elgesio reikalavimų
laikymasis
Instrumentų ir jų priedų įsigijimas

L. Ševelienė
E. Balšaitienė
L. Ševelienė
E. Balšaitienė
L. Ševelienė

Per metus
Per metus

Pajamos už teikiamas paslaugas lėšos

Per metus

Pajamos už teikiamas paslaugas, biudžeto
lėšos

L. Ševelienė
E. Balšaitienė
L. Ševelienė

Nuolat

Žmogiškieji ištekliai

Lapkritis

Pajamos už teikiamas paslaugas lėšos

L. Ševelienė

Nuolat

Žmogiškieji ištekliai

L. Ševelienė
E. Balšaitienė

Per metus

MK, pajamos už teikiamas paslaugas,
paramos, biudžeto lėšos

L. Ševelienė
E. Balšaitienė
L. Ševelienė
Muzikinės literatūros ir natų įsigijimas
E. Balšaitienė
Dailės skyriaus aprūpinimas mokymo L. Ševelienė
E. Balšaitienė
priemonėmis.

Per metus

MK, pajamos už teikiamas paslaugas,
biudžeto lėšos
MK, pajamos už teikiamas paslaugas,
biudžeto lėšos
MK, pajamos už teikiamas paslaugas,
biudžeto lėšos

Kompiuterių, medijos įsigijimas

Per metus
Per metus

POSĖDŽIAI
Eil.
nr.
1
2
3

Savivaldos institucijos
pavadinimas
Mokytojų tarybos
posėdis
Metodinės tarybos
posėdis
Mokyklos tarybos

Darbo turinys

Data

Atsakingas

2016-2017 m. m. mokyklos veiklos apžvalga

Rugpjūtis

L. Ševelienė

Individualių, teminių planų ir kolektyvų programų aptarimas,
mokinių pasiekimų vertinimo tvarkos patikslinimas
Mokyklos veiklos plano 2017-2018 m. m. aptarimas

Rugsėjis
Sausis
Rugsėjis

R. Balčiūnienė
V. Bakšys

4

5
6
7
8
9
10
11

posėdis
Mokytojų tarybos
posėdis
Mokytojų tarybos
posėdis
Mokyklos tarybos
posėdis
Mokyklos tarybos
posėdis
Metodinės tarybos
posėdis
Mokytojų tarybos
posėdis
Mokyklos tarybos
posėdis
Metodinės tarybos
posėdis

2017-2018 m. m. pirmo pusmečio veiklos plano bei ugdymo
proceso analizė;
2017 m. strateginių tikslų įgyvendinimo analizė.
Pradinio ugdymo programos žinių patikrinimo ir leidimo
laikyti egzaminus baigiamųjų klasių mokiniams aptarimas.
2 proc. GPM paskirstymas.

Gruodis

Z. Liktienė
L. Ševelienė

Balandis

L. Ševelienė

Balandis

V. Bakšys

Mokyklos ugdymo plano 2018–2019 m. m. aptarimas.

Birželis

V. Bakšys

Įsivertinimo anketų apie mokyklos veiklą analizės pristatymas

Birželis

R. Balčiūnienė

2017-2018 m. m. ugdymo plano įgyvendinimas;
Ugdymo plano 2018-2019 m. m. projekto svarstymas
Mokinių, kurie turėtų būti atleisti nuo mokesčio už mokslą,
dokumentų svarstymas
Mokytojų lankytų kvalifikacinių kursų ir seminarų
pristatymas bei aptarimas.

Birželis

Z. Liktienė

Pagal atskirus
pranešimus
Pagal atskirus
pranešimus

V. Bakšys
R. Balčiūnienė

PRIEŽIŪROS PLANAS
Eil.
Nr.
1
2
3
4
5

Tema
Mokymosi sutarčių pasirašymas
Pamokų tvarkaraščiai
Mokinių asmens bylos
Individualaus ugdymo ir darbo su grupe dienynai
Individualių ugdymo programų, teminių planų
įgyvendinimas ir vykdymo kontrolė

Atsakingas
L. Ševelienė
Z. Liktienė
Z. Liktienė
L. Ševelienė
Z. Liktienė
Z. Liktienė
Z. Liktienė

Data

Aptariama

Rugsėjis

Individualiai

Rugsėjis Sausis
Rugsėjis Sausis
Birželis
Per mokslo metus
Per mokslo metus

Metodinėje taryboje, individualiai
Metodinėje taryboje, individualiai
Metodinėje taryboje, individualiai
Metodinėje taryboje

6
7
8
9
10

Pamokų, perklausų, peržiūrų, akademinių koncertų,
keliamųjų ir baigiamųjų egzaminų stebėjimas ir
rezultatų aptarimas
Mokytojų kvalifikacijos kėlimo, atsižvelgiant į
mokyklos tikslus ir ugdymo turinį, priežiūra
Mokykloje organizuojamų renginių priežiūra
Mokinių saugumo mokykloje priežiūra

L. Ševelienė
Z. Liktienė

Per mokslo metus

Mokytojų taryboje

Z. Liktienė

Per mokslo metus

L. Ševelienė
Mokytojai

Per mokslo metus
Per mokslo metus

Mokyklos baigimo pažymėjimų tvarkymas

L. Ševelienė
Z. Liktienė

Metodinėje taryboje, mokytojų
taryboje
Informaciniuose pasitarimuose
Mokytojų taryboje,
informaciniuose pasitarimuose
Metodinėje taryboje, Mokytojų
taryboje

FINANSINĖ IR ŪKINĖ VEIKLA
Eil.
Nr.
1
2
3
4

Tema

8

Aptariama

L. Ševelienė

Nuolat

Darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymas ir
kontrolė
Mokinių mokesčių už mokslą kontrolė

Z. Liktienė

Nuolat

Mokyklos taryboje,
informaciniuose pasitarimuose
Informaciniuose pasitarimuose

L. Ševelienė
Mokytojai
L. Ševelienė
R. Laskevičienė
L. Ševelienė
E. Balšaitienė
R. Laskevičienė,
įsakymu sudaryta
darbo grupė
L. Ševelienė
R. Laskevičienė
L. Ševelienė
E. Balšaiitienė
L.Ševelienė
E. Balšaitienė

Nuolat

Mokyklos taryboje

Spalis

Mokyklos taryboje

Gruodis

Mokyklos taryboje

Nuolat

Mokyklos taryboje

Nuolat

Mokyklos taryboje

Nuolat

Informaciniuose pasitarimuose

Sąmatos rengimas

5

7

Data

Mokyklos ūkinės veiklos priežiūra

Mokyklos inventorizacija

6

Atsakingas

Mokyklos buhalterinės apskaitos priežiūra
Viešieji pirkimai
Darbuotojų darbo ir sveikatos bei priešgaisrinės
saugos priežiūra

9

Techninio personalo darbo priežiūra

L. Ševelienė
E. Balšaitienė

Nuolat

Informaciniuose pasitarimuose

Priedas

JURBARKO ANTANO SODEIKOS MENO MOKYKLOS
2017–2018 M. M. UGDOMOSIOS, MENINĖS, METODINĖS IR KITOS VEIKLOS PLANAS

Data

Vieta

Data

Atsakingas

Veiklos pavadinimas
Rugsėjis

Naujų mokslo metų atidarymo šventė

Mokykloje

„Piešiame smalsutį“. Dailės skyriaus 2 klasės mokinių susitikimas su
Jurbarko rajono laikraščio „Šviesa“ korespondente D. Karopčikiene
Etninės kultūros akcija „Visa Lietuva šoka“
Dailės skyriaus mokinių darbų paroda „Dvikova
Interpretacijos pagal Pablo Picasso ir Salvadorą Dali"
Dailės skyriaus mokinių darbų paroda

su

Mokykloje

Jurbarko rajono
savivaldybės
aikštėje
dailininku. Raudonės
bibliotekoje
Mokykloje

Rugsėjis

L. Ševelienė
Z. Liktienė
V. Bakšys
I. Bosaitė

Rugsėjis

K. Donauskienė
D. Liktas

Rugsėjis

I. Bosaitė

Rugsėjis

I. Bosaitė
L. Rušienė

Mokyklos absolventų diplominių darbų paroda

Mokykloje

Rugsėjis

Muzikinis sveikinimas rajono policininkams, jų profesinės dienos proga

Viešojoje
bibliotekoje
Kultūros centre
Jurbarko rajono
savivaldybės
administracijoje
Mokykloje
Mokykloje

Spalis

Spalis
Spalis

J. Misiūnienė
J. Misiūnienė

Kaune

Spalis

Mokykloje
Gelgaudiškio
dvare

Spalis
Spalis

Jurbarko
koncertų ir
parodų salė
Mokykloje

Spalis

R. Česnulevičiūtė
J. Misiūnienė
D. Švedienė
I. Bosaitė
R. Česnulevičiūtė
J. Misiūnienė
K. A. Vasiliauskas
R. Česnulevičiūtė
J. Misiūnienė
D. Švedienė

Šventinis renginys Tarptautinės mokytojų dienos proga
Šventė savivaldos dienai paminėti
Perklausa prieš III respublikinį jaunųjų pianistų festivalį ,,Rudens spalvos"
Perklausa prieš XVII respublikinį jaunųjų pianistų festivalį - maratoną
Kaune
LMTA lektorės, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytojos
ekspertės dr. Gabrielės Kondrotaitės seminaras „Mokinio ir mokytojo
motyvacija fortepijono pamokos metu“
Dailės skyriaus 6 klasės mokinių darbų paroda „Chuano Miro pasaulis“
III Respublikinis jaunųjų pianistų festivalis ,,Rudens spalvos“
Veiverių Antano Kučingio ir Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklų
jaunųjų pianistų koncertas
Jurbarko ir Šakių meno mokyklų dailės skyrių mokinių darbų paroda „Pilys,
dvarai ir parkai“

Spalis
Spalis

I. Bosaitė
L.Rušienė
L. Ševelienė
V. Bakšys
Mokytojai
L. Antanaitis
V. Bakšys

Spalis
I. Bosaitė
L.Rušienė

Kauno krašto tautinių muzikos instrumentų festivalis „Upokšnis“, skirtas
Jonui Švedui
TV konkursas „Dainų dainelė“
Solistės, vokalo pedagogės Letizia Triozzi seminaras „Vaikų muzikinis
ugdymas Italijoje“
Chorinio dainavimo klasės mokinių dalyvavimas Letizia Triozzi koncerte

Kaune

Tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas ir edukacinė programa

Spalis

Mokykloje
Mokykloje

Spalis

Kultūros centre

Spalis

Budapešte
(Vengrija)

Spalis- lapkritis

R. Balčiūnienė
R. Šličkutė
L. Ševelienė
D. Lapienė
D. Lapienė
R. Vaznienė
J. Misiūnienė

Fortepijono klasės mokinių techninių įgūdžių patikrinimas
Koncertas „Jaunieji fortepijono lyderiai ir VDU kamerinis orkestras“

Mokykloje
Kaune

Lapkritis
Lapkritis

Seminaras „Interpretacijos veiksniai pianisto – koncertmeisterio darbe“

Kaune

Lapkritis

Susitikimas – paroda su buvusia meno mokyklos, dailės skyriaus mokine,
rūbų dizainere Kamile Andriulaityte
I Respublikinis pianistų konkursas ,,Crescendo‘‘

Mokykloje
Klaipėdoje

Lapkritis

XVII respublikinis jaunųjų pianistų festivalis – maratonas ir edukacinė
programa Povilo Stulgos senovinių instrumentų muziejuje

Kaune

Lapkritis

Dailės skyriaus mokinių pažintinė išvyka į Kauno kolegijos J. Vienožinskio
menų fakultetą.
Draugystės koncertas Raseinių meno mokykloje ,, Fortepijonas ir draugai''
V Žemaitijos ir Klaipėdos krašto muzikos (meno) mokyklų kanklininkų
Etiudo konkursas
Dailės skyriaus 6 klasės mokinių darbų paroda „ Po lietaus. Kas liko ant
lietsargių?!.”
IV Tarptautinis klasikinės muzikos atlikėjų konkursas ,,Kaunas Sonorum‘‘

Kaune

Lapkritis

Raseiniuose
Klaipėdoje

Lapkritis
Lapkritis

R. Česnulevičiūtė
J. Misiūnienė
D. Švedienė
R. Česnulevičiūtė
J. Misiūnienė
D. Švedienė
I. Bosaitė
L.Rušienė
J. Misiūnienė
R. Balčiūnienė

Mokykloje

Lapkritis

L.Rušienė

Kaune

Senovinės muzikos koncertas-atsiskaitymas chorinio dainavimo klasės
mokiniams
Kanklių klasės mokinių tėvų susirinkimas-kalėdinis koncertas

Mokykloje

Lapkritisgruodis
Gruodis

Z. Liktienė
D. Račkauskienė
Z. Liktienė

Mokykloje

Gruodis

Smuiko klasės mokinių tėvų susirinkimas-kalėdinis koncertas

Mokykloje

Gruodis

Dailės skyriaus mokinių darbų peržiūra

Mokykloje

Gruodis

Pučiamųjų instrumentų klasės mokinių tėvų susirinkimas-kalėdinis
koncertas

Mokykloje

Gruodis

Z. Liktienė
V. Vasiliauskienė
Z. Liktienė
V. Račkauskienė
Z. Liktienė
I. Bosaitė
Z. Liktienė
V. Bakšys

Lapkritis

J. Misiūnienė
R. Česnulevičiūtė
J. Misiūnienė
D. Švedienė
R. Česnulevičiūtė
J. Misiūnienė
D. Švedienė
I. Bosaitė

Fortepijono klasės mokinių tėvų susirinkimas-kalėdinis koncertas

Mokykloje

Gruodis

Choreografijos klasės mokinių tėvų susirinkimas-kalėdinis koncertas

Mokykloje

Gruodis

Akordeono klasės mokinių tėvų susirinkimas-kalėdinis koncertas

Mokykloje

Gruodis

Adventiniai, kalėdiniai koncertai tėvams, draugams ir visuomenei.
Kalėdinis chorinio dainavimo skyriaus mokinių ir tėvų vakaras.
XIX Respublikinis jaunųjų stygininkų festivalis ,,Arco"

Pagal atskirus
nurodymus
Mokykloje
Kaune

Pagal atskirus
nurodymus
Gruodis
Gruodis

Dailės skyriaus mokinių darbų paroda „Ant Angelo sparnų“
Tradicinė dailės skyriaus 4 kl. mokinių darbų paroda „Mano mikropasaulis“
Dailės skyriaus mokinių „Kalėdinė mugė“

Mokykloje
Mokykloje
Mokykloje

Gruodis
Gruodis
Gruodis

Skyrių, klasių mokinių tėvų susirinkimai-kalėdiniai koncertai

Mokykloje

Gruodis

D. Lapienė
Z. Liktienė
D. Račkauskienė
I. Bosaitė
L.Rušienė
I. Bosaitė
L.Rušienė
Mokytojai

Fortepijono-smuiko skyriaus ir VŠĮ Jurbarko neįgaliųjų globos namai
bendri projektai
LMTA docentės, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytojos
ekspertės Albinos Šikšniūtės seminaras.

Jurbarke

Gruodis

J. Misiūnienė

Kaune

Sausis

Viešojoje
bibliotekoje
Palangoje

Sausis

R. Česnulevičiūtė
J. Misiūnienė
D. Švedienė
I. Bosaitė

Sausis-vasaris

V. Bakšys

XXVI respublikinis Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir
mušamaisiais instrumentais konkursas
Popietė „Draugystės rate“, skirta Antano Sodeikos gimimo metinėms
paminėti

Kaune

Kovas

V. Bakšys

Mokykloje

Sausis

L. Ševelienė
mokiniai

Dailės skyriaus baigiančiosios klasės mokinių darbų peržiūra

Mokykloje

Vasaris

I. Bosaitė
L. Rušienė

Dailės skyriaus mokinių darbų paroda „Ant Angelo sparnų“
XVII Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionato atrankinis turas

Z. Liktienė
J. Misiūnienė
Z. Liktienė
K. Donauskienė
Z. Liktienė
A. Daučianskas
L. Antanaitis
Mokytojai

Kuriame drauge. Dailės skyriaus mokinių tėvelių diena „Draugystės
girlianda. Stebuklingos lemputės“
Respublikinis K. Ivaškevičiaus stygininkų konkursas

Mokykloje

Vasaris

Kaune

Vasaris

Dailės skyriaus 5 klasės kl. mokinių darbų paroda „Ir aš kaip Medis...“
Perklausa prieš VII Lietuvos jaunųjų pianistų konkursą „Judančio pasaulio
ritmais“
Scenos apipavidalinimas Kovo 11 –osios dienos šventiniam koncertui

Mokykloje
Mokykloje

Vasaris
Kovas

Kultūros centre

Kovas

Kovo 11 minėjimas-koncertas Jurbarko visuomenei
Kovo 11 minėjimai-koncertai rajono mokyklose

Kultūros centre
Juodaičiuose
Veliuonoje
Alytuje
Vilniuje

Kovas
Kovas

I. Bosaitė
L.Rušienė
L. Ševelienė
L. Ševelienė

Kovas
Kovas

V. Račkauskienė
J. Misiūnienė

Prienuose

Kovas

J. Misiūnienė

Jurbarke

Kovas

J. Misiūnienė

Viešojoje
bibliotekoje
Mokykloje

Kovas

I. Bosaitė

Kovas

Žemaitijos ir Klaipėdos krašto tautinių instrumentų ansamblių ir orkestrų
festivalis „Trimitatis“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100 mečiui
paminėti
Baigiamųjų egzaminų perklausos fortepijono klasės mokiniams

Palangoje

Kovas

I. Bosaitė
L.Rušienė
R. Balčiūnienė
V. Vasiliauskienė

Mokykloje

Kovas

Baigiamųjų egzaminų perklausos chorinio dainavimo klasės mokiniams
(fortepijonas)
Perklausa pučiamųjų klasės mokiniams, besiruošiantiems respublikiniam J.
Pakalnio konkursui
Baigiamųjų egzaminų perklausa kanklių klasės mokiniams

Mokykloje

Kovas

Mokykloje

Kovas

Mokykloje

Kovas

VII Dzūkijos krašto stygininkų festivalis-maratonas ,,Archinfesta"
VI Lietuvos jaunųjų pianistų konkursas ,,Judančio pasaulio ritmais".
VIII Respublikinis muzikos (meno) mokyklų jaunųjų pianistų konkursas
,,Linksmieji pirštukai‘‘
Fortepijono-smuiko skyriaus ir VŠĮ Jurbarko neįgaliųjų globos namai
bendri projektai
Dailės skyriaus 5 klasės mokinių darbų paroda „Ir aš kaip Medis...“
Susitikimas su dailininku

I. Bosaitė
L.Rušienė
Z. Liktienė
D. Račkauskienė
I. Bosaitė
J. Misiūnienė

Z. Liktienė
J. Misiūnienė
Z. Liktienė
Z. Liktienė
V. Bakšys
Z. Liktienė
V. Vasiliauskienė

Baigiamųjų egzaminų perklausa smuiko klasės mokiniams

Mokykloje

Kovas

Baigiamųjų egzaminų perklausa akordeono klasės mokiniams

Mokykloje

Kovas

Baigiamųjų egzaminų perklausa pučiamųjų klasės mokiniams

Mokykloje

Kovas

Lietuviškų fortepijoninių pjesių koncertas-atsiskaitymas chorinio
dainavimo klasės mokiniams, skirtas Lietuvos šimtmečiui
Baigiamųjų egzaminų perklausos fortepijono klasės mokiniams

Mokykloje

Kovas

Mokykloje

Kovas

Techninė perklausa akordeono klasės mokiniams (vyr. kl.)

Mokykloje

Kovas

Baigiamųjų egzaminų perklausa chorinio dainavimo klasės mokiniams
(fortepijonas)
Baigiamųjų egzaminų perklausa kanklių klasės mokiniams

Mokykloje

Balandis

Mokykloje

Balandis

Baigiamųjų egzaminų perklausa pučiamųjų klasės mokiniams

Mokykloje

Balandis

Baigiamųjų egzaminų perklausa smuiko klasės mokiniams

Mokykloje

Balandis

Baigiamųjų egzaminų perklausa akordeono klasės mokiniams

Mokykloje

Balandis

Fortepijono klasės mokinių techninių įgūdžių patikrinimas
Dailės skyriaus baigiančiosios klasės mokinių darbų peržiūra

Mokykloje
Mokykloje

Balandis
Balandis

IV Tarptautinis instrumentinės muzikos konkursas „Muzikinė mažųjų
mozaika“.
Tradicinė dailės skyriaus mokinių darbų paroda

Alytuje

Balandis

Z. Liktienė
V. Vasiliauskienė
Z. Liktienė
V. Bakšys
Z. Liktienė
V. Račkauskienė
Z. Liktienė
A. Daučianskas
J. Misiūnienė
I. Bosaitė
L.Rušienė
V. Račkauskienė

Naujamiesčio
pagrindinėje
mokykloje
Mokykloje

Balandis

L.Rušienė

Balandis

Mokykloje

Gegužė

I. Bosaitė
L.Rušienė
Z. Liktienė
J. Misiūnienė

Meninė akcija visoms meno mokyklos specialybėms „Ant asfalto.
Piešiame, šokame, grojame“.
Baigiamųjų egzaminų perklausos fortepijono klasės mokiniams

Z. Liktienė
V. Račkauskienė
Z. Liktienė
A. Daučianskas
Z. Liktienė
V. Bakšys
Z. Liktienė
Z. Liktienė
J. Misiūnienė
A. Daučianskas
L. Antanaitis
Z. Liktienė

Baigiamųjų egzaminų perklausos chorinio dainavimo klasės mokiniams
(fortepijonas)
Antro instrumento akademinis koncertas instrumentalistams

Mokykloje

Gegužė

Z. Liktienė

Mokykloje

Gegužė

Antro ir papildomo instrumento akademinis koncertas muzikos ir
choreografijos skyriaus 2-3 klasių mokiniams
Pradinio ugdymo programos baigimo solfedžio žinių patikrinimas muzikos
skyriaus mokiniams
Antro ir papildomo instrumento akademinis koncertas muzikos ir
choreografijos skyriaus 4-5 klasių mokiniams
Muzikos istorijos įskaita muzikos skyriaus 6 klasės mokiniams

Mokykloje

Gegužė

L. Ševelienė
Z. Liktienė
Z. Liktienė

Mokykloje

Gegužė

L. Ševelienė

Mokykloje

Gegužė

Z. Liktienė

Mokykloje

Gegužė

Akademinis koncertas chorinio dainavimo klasės mokiniams (fortepijonas)
Baigiamasis solfedžio egzaminas
Baigiamasis fortepijono egzaminas chorinio dainavimo klasės mokiniams

Mokykloje
Mokykloje
Mokykloje

Gegužė
Gegužė
Gegužė

Pradinio ugdymo programos baigimo specialybės žinių patikrinimas
muzikos skyriaus mokiniams
Pradinio ugdymo programos baigimo žinių patikrinimas dailės
skyriaus mokiniams
Pradinio ugdymo programos baigimo žinių patikrinimas choreografijos
skyriaus mokiniams
Akademinis koncertas smuiko klasės mokiniams

Mokykloje

Gegužė

Z. Liktienė
D. Lapienė
Z.Liktienė
L.Ševelienė
L. Ševelienė
Z.Liktienė
L.Ševelienė

Mokykloje

Gegužė

L.Ševelienė

Mokykloje

Gegužė

L.Ševelienė

Mokykloje

Gegužė

Akademinis koncertas kanklių klasės mokiniams

Mokykloje

Gegužė

Akademinis koncertas pučiamųjų instrumentų klasės mokiniams

Mokykloje

Gegužė

Akademinis koncertas fortepijono klasės mokiniams

Mokykloje

Gegužė

Akademinis koncertas choreografijos skyriaus mokiniams

Mokykloje

Gegužė

Dailės skyriaus mokinių darbų pristatymas 1-5 klasių mokiniams
Akademinis koncertas akordeono klasės mokiniams

Mokykloje
Mokykloje

Gegužė
Gegužė

Z. Liktienė
V. Račkauskienė
Z. Liktienė
V. Vasiliauskienė
Z. Liktienė
V. Bakšys
Z. Liktienė
J. Misiūnienė
Z. Liktienė
K. Donauskienė
Z. Liktienė
Z. Liktienė

A. Daučianskas
L. Antanaitis
J. Misiūnienė

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos mokytojos Audronės
Paškauskienės seminaras „Romantinės pjesės atlikimas“.
Koncertas, skirtas Motinos dienai

Kaune

Gegužė

Mokykloje

Gegužė

Šeimos diena. Mokinių ir tėvų išvyka į Bauskės pilį ir Rundalės rūmus.
Perklausa prieš IV respublikinį jaunųjų pianistų festivalį ,,Pavasario
mozaika“
Perklausa prieš X Lietuvos jaunųjų pianistų festivalį ,,Šiuolaikinės
lietuviškos muzikos Paradas 2018”
X Lietuvos jaunųjų pianistų festivalis ,,Šiuolaikinės lietuviškos muzikos
Paradas 2018."
Jurbarko ir Šakių meno mokyklų dailės sk. mokinių pavasario pleneras

Latvijoje
Mokykloje

Gegužė
Gegužė

R. Balčiūnienė
V. Vasiliauskienė
D. Lapienė
D. Lapienė
J. Misiūnienė

Mokykloje

Gegužė

J. Misiūnienė

Gegužė

J. Misiūnienė

Gegužė

IV Respublikinis jaunųjų pianistų festivalis – ,,Pavasario mozaika‘‘

Mokykloje

Gegužė

I. Bosaitė
L.Rušienė
J. Misiūnienė

Visų dailės skyriaus mokinių metinių darbų paroda tėveliams ir visuomenei

Mokykloje

Baigiamasis specialybės egzaminas muzikos skyriaus mokiniams

Mokykloje

Gegužėrugpjūtis
Birželis

I. Bosaitė
L.Rušienė
L. Ševelienė
Z. Liktienė

Dailės skyriaus 6 klasės mokinių baigiamųjų darbų pristatymas

Mokykloje

Birželis

Mokslo metų užbaigimo šventė

Mokykloje

Birželis

III Tarptautinis jaunųjų pianistų ir ansamblių konkursas „Musica
pianoforte“.
Dailės skyriaus 6 klasės mokinių baigiamųjų darbų paroda

Prienuose

Birželis

L. Ševelienė
Z. Liktienė
L. Ševelienė
Z. Liktienė
J. Misiūnienė

Koncertų ir
parodų salė
Vilniuje

Birželis

Lietuvos šimtmečio Dainų Šventė „Vardan tos...“

Šiauliuose
Šakių rajone

Liepa

I. Bosaitė
L.Rušienė
V. Bakšys
R. Balčiūnienė
K. Donauskienė

Profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio koncertai
Kvalifikaciniai renginiai respublikoje ir rajone
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Pagal atskirus
nurodymus
Pagal atskirus
nurodymus

Pagal atskirus
nurodymus
Pagal atskirus
nurodymus

V. Vasiliauskienė
J. Misiūnienė
Mokytojai

