PATVIRTINTA
Jurbarko Antano Sodeikos meno
mokyklos direktorės 2018 m.
rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-

JURBARKO ANTANO SODEIKOS MENO MOKYKLOS
2018–2019 M. M. VEIKLOS PLANAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Rengiant 2018–2019 mokslo metų Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos veiklos planą remtasi strateginiu veiklos planu,
atsižvelgta į vykdomą veiklą bei turimus išteklius.
2. Mokyklos veiklos planą rengė Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 103
sudaryta darbo grupė.
Mokyklos mokinių skaičius spalio 1 d. duomenimis:

Metai

Bendras
mokinių skaičius

2017 m.
2018 m.

268
313

Muzikos
skyriaus
mokinių skaičius
168
151

Dailės skyriaus
mokinių
skaičius
60
59

Šokio skyriaus
mokinių skaičius
40
49

Ankstyvojo
ugdymo ugdytinių
skaičius
0
46

Suaugusiųjų
ugdymo mokinių
skaičius
0
8

Atleidžiamų nuo mokesčio už mokslą mokinių skaičius nuo bendro mokyklos mokinių skaičiaus spalio 1 d. duomenimis:
Metai
2017 m.

Bendras mokyklos mokinių
skaičius
268

Atleidžiamų nuo mokesčio už
mokslą mokinių skaičius
26

Procentas nuo bendro mokinių
skaičiaus
9,7 %

2018 m.

313

26

8,3 %

Mokinių iš miesto, iš Jurbarko ir kaimyninio rajono mokinių skaičius spalio 1 d. duomenimis:
Metai

2017 m.
2018 m.

Bendras
mokyklos
mokinių skaičius
268
313

Mokinių iš miesto skaičius

Mokinių iš rajono skaičius

Mokinių iš kaimyninio
rajono skaičius

199
245

68
66

1
2

Kelionės į mokyklą išlaidos kompensuojamos visiems iš Jurbarko rajono atvykstantiems ir pateikusiems prašymus mokiniams.
Pavežamų mokinių skaičius nuo bendro mokyklos mokinių skaičius spalio 1 d. duomenimis:
Metai
2017 m.
2018 m.

Bendras mokyklos mokinių
skaičius
268
313

Pavežamų mokinių skaičius
22
22

Procentas nuo bendro mokinių
skaičiaus
8,2 %
7%

2017-2018 m. m. mokykloje dirbo 24 pedagogai. 2017 m. rugsėjo mėn. mokykloje pagal meninės saviraiškos programą pradėjo dirbti
3 VDU Muzikos akademijos akordeono ir saksofono bakalauro studentai.
2018-2019 m. m. mokykloje dirba 26 pedagogai. Pagal meninės saviraiškos programą pradėjo dirbti VDU Muzikos akademijos
atlikimo meno studentė. Vidutinis mokyklos mokytojų amžius – 50 metų. Vidutinis pedagoginio darbo stažas – 25 metai.
Mokytojų kvalifikacija:
Metai

Mokytojo
kvalifikacinė
kategorija

Vyresniojo mokytojo
kvalifikacinė kategorija

Mokytojo metodininko
kvalifikacinė kategorija

2017 m.
2018 m.

3
6

15
16

3
3

Mokytojo
eksperto
kvalifikacinė
kategorija
0
0

Nesuteikta
kvalifikacinė
kategorija
3
1

2017-2018 m. m. mokykla išleido 32 absolventus, iš jų 24 muzikos ir 8 dailės skyriaus mokinius. Pradinio ugdymo programą baigė
22 mokiniai. Iš jų: 4 muzikos, 10 dailės ir 8 šokio skyriaus mokiniai. 1 mokinys baigė išplėstinio ugdymo programą. Į aukštesnės pakopos
meno krypčių mokymo įstaigą Kauno kolegijos, Menų ir ugdymo fakultetą įstojo 2 dailės klasės absolventai.
Už pasiektus aukštus rezultatus konkursuose 3 fortepijono klasės mokinys Dominykas Mačieža ir jo mokytoja Jovita Misiūnienė
buvo apdovanoti Jurbarko rajono savivaldybės pinigine premija.
Mokiniai dalyvavo 16 konkursų ir pelnė prizines vietas, tapo laureatais, diplomantais:
Eil. Konkurso, renginio pavadinimas
nr.

Vieta

Dalyvis

Mokytojas

Pasiekimas

3 fortepijono klasės
mokinys Dominykas
Mačieža
4 dailės klasės mokinė
Ieva Benita Kubiliūtė
4 dailės klasės mokinė
Kamilė Eizaitė
4 dailės klasės mokinė
Kamilė Matukaitytė
4 dailės klasės mokinė
Raminta Rakštelytė
4 dailės klasės mokinys
Artūras Juozapas Purlys
2 kanklių klasės mokinė
Lukrecija Danieliūtė

Jovita Misiūnienė

2 vieta

Lina Rušienė

1 vieta

Lina Rušienė

3 vieta

Lina Rušienė

Diplomantė

Lina Rušienė

Diplomantė

Lina Rušienė

2 vieta

Rima Balčiūnienė

3 vieta

1

Tarptautinis jaunųjų pianistų
konkursas

Budapeštas
(Vengrija)

2

Piliakalnių Lietuva 2017.
Piešinių konkursas „Baltai“
Piliakalnių Lietuva 2017.
Piešinių konkursas „Baltai“
Piliakalnių Lietuva 2017.
Piešinių konkursas „Baltai“
Piliakalnių Lietuva 2017.
Piešinių konkursas „Baltai“
Piliakalnių Lietuva 2017.
Komiksų konkursas
V Žemaitijos ir Klaipėdos krašto
muzikos (meno) mokyklų kanklių
etiudo konkursas
XVII Lietuvos muzikos ir meno
mokyklų styginių instrumentų
festivalis - konkursas „ARCO“
Lietuvos vaikų ir moksleivių
televizijos konkurso „Dainų
dainelė“ rajoninis turas

Vilnius

XXVI Juozo Pakalnio

Kaunas

3
4
5
6
7

8

9

10

Vilnius
Vilnius
Vilnius
Vilnius
Klaipėda

Kaunas

Jurbarkas

3 smuiko klasės mokinė Vida Račkauskienė,
Ugnė Preimonaitė
koncertmeisterė Zita
Liktienė
1 trimito klasės
Danutė Lapienė,
mokinys Giedrius
koncertmeisterė Zita
Karčiauskas
Liktienė

Laureatė

5 saksofono klasės

Regioninio turo

Mindaugas Apulskis,

Rajoninio turo
nugalėtojas

11

12

13

respublikinio jaunųjų atlikėjų
pučiamaisiais ir mušamaisiais
muzikos instrumentas konkursas
XXVI Juozo Pakalnio
respublikinio jaunųjų atlikėjų
pučiamaisiais ir mušamaisiais
muzikos instrumentas konkursas
XXVI Juozo Pakalnio
respublikinio jaunųjų atlikėjų
pučiamaisiais ir mušamaisiais
muzikos instrumentas konkursas
Lietuvos šimtmečio dainų šventė
,,Vardan tos...“

mokinė Gabija
Šreimikytė

koncertmeisterė
Rosita Česnulevičiūtė

nugalėtoja

Kaunas

6 trimito klasės mokinė
Sima Kliorikaitytė

Vincas Bakšys,
koncertmeisterė
Danutė Švedienė

Regioninio turo
nugalėtoja

Kaunas

4 trombono klasės
mokinys Paulius
Kačinskas

Gytis Gvozdas,
koncertmeisterė
Rosita Česnulevičiūtė

Regioninio turo
nugalėtojas

Vilnius

Pučiamųjų instrumentų
orkestras „Šventė“

Vincas Bakšys

Šventės dalyvis

14

Lietuvos šimtmečio dainų šventė
,,Vardan tos...“

Vilnius

Kanklių ansamblis
„Smilga“

Rima Balčiūnienė

Šventės dalyvis

15

Jurbarko rajono mokinių dailės
olimpiada
Jurbarko rajono mokinių dailės
olimpiada
Lietuvos šimtmečio dainų šventė
,,Vardan tos...“

Jurbarkas

4 dailės klasės mokinė
Gerda Lyneburgerytė
4 dailės klasės mokinė
Urtė Strikaitė
Tautinių šokių
kolektyvas „Mituvėlė“

Inesa Bosaitė

1 vieta

Inesa Bosaitė

2 vieta

Kristė Donauskienė

Šventės dalyvis

18

Lietuvos šimtmečio dainų šventė
,,Vardan tos...“

Kaunas

Skudučių ansamblis

Valda Vasiliauskienė

Šventės dalyvis

19

XXVI Juozo Pakalnio
respublikinio jaunųjų atlikėjų
pučiamaisiais ir mušamaisiais
muzikos instrumentas konkursas
XXVI Juozo Pakalnio
respublikinio jaunųjų atlikėjų
pučiamaisiais ir mušamaisiais

Kaunas

5 saksofono klasės
mokinė
Gabija Štreimikytė

Mindaugas Apulskis
koncertmeisterė
Rosita Česnulevičiūtė

3 vieta

Kaunas

2 eufonijos klasės
mokinys Vilius
Karčiauskas

Gytis Gvozdas,
koncertmeisterė
Rosita Česnulevičiūtė

2 vieta

16
17

20

Jurbarkas
Jurbarkas

21

muzikos instrumentas konkursas
Nacionalinis Lietuvos
akordeonistų konkursas

Šiauliai

Tarptautinis meninės raiškos
festivalis-konkursas „Vaikystės
vaivorykštė“
Respublikinis šiuolaikinio šokio
festivalis-konkursas „Emocijos“
Respublikinis mokinių piešinių
konkursas „Gimtadienio tortas“
Respublikinis mokinių piešinių
konkursas „Gimtadienio tortas“
Respublikinis mokinių piešinių
konkursas „Gimtadienio tortas“
Tarptautinis jaunųjų atlikėjų
konkursas „Mažieji talentai“

Šiauliai

28

Tarptautinis jaunųjų atlikėjų
konkursas „Mažieji talentai“

Utena

29

XVI tarptautinis konkursasfestivalis „Šokio vizija“
XV tarptautinis vaikų piešinių
konkursas „Slavų šaltinis 2018"
Mokyklų šokių kolektyvų meninio
pajėgumo kategorijos nustatymas
IV Tarptautinis muzikos
konkursas ,,Su muzika per
Europą'', Lietuva-Italija 2018
III Tarptautinis konkursas
,,Musica Pianoforte 2018‘‘

Klaipėda

22

23
24
25
26
27

30
31
32

33

Jurbarkas
Šilutė
Šilutė
Šilutė
Utena

Klaipėda
Vilnius
Vilnius

Prienai

3 akordeono klasės
mokinys
Vytenis Ambrutaitis
Tautinių šokių
kolektyvas „Mituvėlė“

Adrius Daučianskas

Diplomantas

Kristė Donauskienė

3 vieta

Tautinių šokių
kolektyvas „Mituvėlė“
5 dailės klasės mokinė
Urtė Strikaitė
5 dailės klasės mokinys
Kajus Kuncaitis
5 dailės klasės mokinė
Donata Čyžaitė
3 saksofono klasės
mokinė
Samanta Čepauskaitė

Kristė Donauskienė

1 vieta

Lina Rušienė

1 vieta

Lina Rušienė

2 vieta

Lina Rušienė

3 vieta

Vytis Binkauskas
koncertmeisterė
Rosita Česnulevičiūtė

Diplomantė

3 smuiko klasės mokinė Vida Račkauskienė,
Ugnė Preimonaitė
koncertmeisterė
Rosita Česnulevičiūtė
Tautinių šokių
Kristė Donauskienė
kolektyvas „Mituvėlė“
4 dailės klasės mokinys Lina Rušienė
Artūras Juozapas Purlys
Tautinių šokių
Kristė Donauskienė
kolektyvas „Mituvėlė“
3 fortepijono klasės
Jovita Misiūnienė
mokinys Dominykas
Mačieža
3 fortepijono klasės
Jovita Misiūnienė
mokinys Dominykas
Mačieža

Diplomantė

3 vieta
Laureatas
2 meninio pajėgumo
kategorija
2 vieta

1 vieta

Mokinių mokymosi motyvacija stiprinama siejant ugdymo turinį su praktine veikla. Meninėje veikloje rajone, respublikoje,
tarptautiniu lygmeniu (virš 120 renginių) dalyvavo visi mokytojai ir apie 75 proc. mokinių:

Renginiai mokyklos lygmeniu

Renginiai rajono lygmeniu,
Renginiai tarptautiniu lygmeniu
bendradarbiavimas su rajono
institucijomis
Naujų mokslo metų atidarymo Piešinių ir komiksų konkursas Choreografijos skyriaus mokinių Tarptautinis grafinės miniatiūros
šventė
„Baltai“
dalyvavimas etninės kultūros konkursas
akcijoje „Visa Lietuva šoka“

„Piešiame smalsutį“. Dailės
skyriaus 2 klasės mokinių
susitikimas su Jurbarko rajono
laikraščio
„Šviesa“
korespondente D. Karopčikiene
Dailės skyriaus 6 klasės mokinių
darbų paroda „Chuano Miro
pasaulis“
Dailės skyriaus 6 klasės mokinių
darbų paroda „ Po lietaus. Kas
liko ant lietsargių?!.”
Meno mokyklos ir mokyklos
direktoriaus 2016–2017 mokslo
metų
veiklos
ataskaitos
pristatymas
Mokytojų
ir
Mokyklos tarybos susirinkime

Renginiai respublikiniu
lygmeniu

Šakių ir Jurbarko meno mokyklų Dailės skyriaus mokinių darbų
mokinių kūrybinių darbų paroda paroda „Dvikova su dailininku.
„Pilys, dvarai ir parkai“
Interpretacijos
pagal
Pablo
Picasso ir Salvadorą Dali"

Tarptautinis jaunųjų pianistų
konkursas
„Magiškieji
Budapešto tiltai“ ir edukacinė
programa (Vengrijoje)

III respublikinis jaunųjų pianistų Policijos dienai skirtas renginys
festivalis „Rudens spalvos“

Solistės,
vokalo
pedagogės
Letizia Triozzi ir Maurizio
Chiavaroli (Italija) seminaras
„Vaikų
muzikinis
ugdymas
Italijoje“
Šventė
savivaldos
dienai Solistės,
vokalo
pedagogės
paminėti
Letizia Triozzi (Italija) ir
mokyklos choro koncertas
Renginys,
skirtas
Lietuvos XV pasaulio vaikų haiku
kariuomenės dienai paminėti konkursas
„Dainoj mes išliksim jauni“

Kauno krašto tautinių muzikos
instrumentų
festivalis
„Upokšnis“, skirtas Jonui Švedui
Kauno 1-osios, Kauno Miko
Petrausko muzikos mokyklų ir
Veiverių
Antano
Kučingio,
Garliavos bei Jurbarko Antano
Sodeikos meno mokyklų jaunųjų
pianistų bendras koncertas „Jau
atėjo rudenėlis ir užmigo
boružėlės...“
Senosios muzikos koncertas - Kūrybinių
darbų
parodos Jurbarko
rajono
mero
ir Tarptautinio
FAI
piešinių
atsiskaitymas
choreografijos „Piliakalnių Lietuva“ atidarymas savivaldybėje sielovados veiklą konkurso nacionalinis turas
skyriaus ir antro instrumento
vykdančių kunigų ir vienuolių „Ateities skraidantys aparatai“

mokiniams
Senosios muzikos koncertas- Raseinių ir Jurbarko meno
atsiskaitymas chorinio dainavimo mokyklų bendras instrumentinės
klasės mokiniams
muzikos koncertas „Rudens
mozaika“
Akordeono
klasės
mokinių Respublikinis vaikų ir jaunimo
Kalėdinis
koncertas– liaudies šokių festivalis „Pupa“
susirinkimas tėvams
Kanklių
klasės
mokinių VI Žemaitijos ir Klaipėdos krašto
Kalėdinis
koncertas– muzikos
(meno)
mokyklų
susirinkimas tėvams
kanklininkų Etiudo konkursas ir
seminaras
Smuiko
klasės
mokinių XVII
respublikinis
jaunųjų
Kalėdinis koncertas-susirinkimas pianistų festivalis– maratonas
tėvams
Dailės skyriaus mokinių ir tėvų Renginys,
skirtas
Lietuvos
išvyka į Kauno muzikinį teatrą ir kariuomenės dienai paminėti
nacionalinį M. K. Čiurlionio „Dainoj mes išliksim jauni“
muziejų
Kalėdinis koncertas-susirinkimas XVIII Lietuvos muzikos ir meno
pučiamųjų
klasės
mokinių mokyklų styginių instrumentų
tėvams
festivalis ARCO
Dailės skyriaus mokinių darbų Respublikinio
kūrybinio
paroda „Ant Angelo sparnų“
kalėdinio atviruko konkurso –
parodos „Aš tau linkiu, Lietuva“
autorių apdovanojimo šventė
Dailės skyriaus 5 klasės mokinių Lietuvos vaikų ir moksleivių
darbų paroda „Autoportretai“
televizijos konkurso „Dainų
dainelė“ regioninis etapas
Dailės skyriaus 5 klasės mokinių XVIII
Lietuvos
pučiamųjų
triptikų paroda „Dailė, muzika, instrumentų
orkestrų
šokis“
čempionatas (atrankos turas)
Dailės skyriaus 6 klasės mokinių XXVI
Juozo
Pakalnio
tapybos darbų paroda „Ikonos“
respublikinio jaunųjų atlikėjų

adventinis susitikimas
Mokinių kūrybinių darbų paroda IV Tarptautinis instrumentinės
„Ant angelo sparnų“
muzikos konkursas „Muzikinė
mažųjų mozaika“
Kalėdinis
koncertas
VŠĮ XV tarptautinis vaikų piešinių
„Jurbarko socialinės paslaugos“
konkursas „Slavų šaltinis“
Kalėdinis
„Džiaugsmingų
linkim“

jums

koncertas Tarptautinis jaunųjų atlikėjų
Kalėdų konkursas „Mažieji talentai“

Lietuvos vaikų ir moksleivių
televizijos konkurso „Dainų
dainelė“ rajoninis etapas
Renginys „Geriausių įmonių
apdovanojimų vakaras 2017“

IV tarptautinis jaunimo muzikos
konkursas „Su muzika per
Europą“
IV tarptautinio jaunimo muzikos
konkurso „Su muzika per
Europą“ laureatų apdovanojimų
ceremonija
Renginys „Geriausių rajono III tarptautinis jaunųjų pianistų ir
sportininkų
apdovanojimo ansamblių konkursas „Musica
šventė“
pianoforte“
Jaunimo apdovanojimo renginys Criuleni
(Moldova)
meno
„Jaunimo metų finalas 2017“
mokyklos mokinių ir mokytojų
viešnagė
Jurbarko Lions klubo 20 metų
jubiliejaus–labdaros vakaras
Jurbarko rajono savivaldybės
Tarybos
narių
Kalėdinis
pasveikinimas
Mokytojo K. A. Vasiliausko
kalėdinis
koncertas

pučiamaisiais ir mušamaisiais Skirsnemunės bendruomenei
muzikos instrumentais regioninis
turas
Dailės skyriaus 6 klasės mokinių VI
respublikinis
tautinių Chorinio dainavimo skyriaus
darbų paroda „Kitokios eglutės“ instrumentų festivalis-maratonas mokinių kalėdiniai koncertai"
Džiaugsmingų jums Kalėdų
linkim"
Dailės skyriaus 3–5 klasės Žemaitijos ir Klaipėdos krašto Smuiko
klasės
mokinių
mokinių
meninė
akcija tautinių instrumentų orkestrų ir dalyvavimas kalėdiniame vakare
„Aprenkime medžius“
ansamblių festivalis „Trimitatis“ „Black&White“
Fortepijono
klasės
mokinių XXVI
Juozo
Pakalnio Jurbarko rajono mokinių istorijos
Kalėdinis
koncertas– respublikinio jaunųjų atlikėjų konferencija-koncertas „Šimtas
susirinkimas tėvams
pučiamaisiais ir mušamaisiais priežasčių mylėti Lietuvą“
muzikos
instrumentais
respublikinis turas
Dailės klasės Kalėdinė mugė
Nacionalinis
Lietuvos Bendras meno mokyklos ir
akordeonistų konkursas
Jurbarko
Vytauto
Didžiojo
pagrindinės mokyklos renginys,
skirtas
valstybės
atkūrimo
šimtmečiui
Šokio klasės mokinių Kalėdinis XVIII
Lietuvos
pučiamųjų Renginys,
skirtas
Lietuvos
koncertas-susirinkimas tėvams
instrumentų
orkestrų valstybės atkūrimo šimtmečiui
čempionatas
3 klasės mokinių tapybos darbų Respublikinis
tautinių Jurbarko rajono savivaldybės
paroda „Ką slepia taškeliai? instrumentų ansamblių festivalis mokinių dailės olimpiada, skirta
Užkoduotas
Australijos „Klonių aidai“
Lietuvos 100-mečiui paminėti
aborigenų menas“
Muzikos, šokio, dailės skyrių Lietuvos
mokinių
Dailės Bendri renginiai kartu su
bendra popietė „Draugystės olimpiada
Veliuonos Antano ir Jono Juškų
rate“, skirta Antano Sodeikos
gimnazija ir Juodaičių pagrindine
gimtadieniui.
mokykla, skirti Kovo 11-ajai ir
Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui paminėti
Lietuvių liaudies dainų popietė VIII Respublikinis muzikos Mokyklos šventinis koncertas

„Padainuosime sustoję“ skirta (meno) mokyklų jaunųjų pianistų „Sujunkim šimtmečius širdim“,
lietuvių kalbos dienai paminėti
konkursas
,,Linksmieji skirtas Kovo 11-ajai ir Lietuvos
pirštukai‘‘
valstybės atkūrimo šimtmečiui
paminėti
Kultūrinė-pažintinė kelionė į Konkursas „Šokio fiesta 2018“
Renginys – Pavasario mugė
Tervetės parką
Dailės skyriaus 5 klasės mokinių Respublikinis mokinių piešinių Teatro dienai skirtas koncertas ir
darbų paroda „Plakatas. Man tai konkursas „Gimtadienio tortas“
nominacijų
„VANDUO“
rūpi“
apdovanojimas
Dailės skyriaus 3 klasės mokinių Respublikinis
ikimokyklinio Renginys, skirtas kultūros dienai
darbų paroda „Vitražai“
amžiaus ir pradinių klasių
mokinių šokių renginys „Šokio
šventė 2018“
Tradicinis pažintinis švietėjiškas Šokių konkursas „Vaikystės Pradinių
klasių
mokinių
renginys „Į meno šalį“ miesto vaivorykštė“
varžybos „Šviesoforas“
mokyklų 2 klasių mokiniams
Dailės skyriaus 4 klasės mokinių V
respublikinis
akordeono Medikams skirtas renginys
darbų paroda „Mikropasaulis“
muzikos
festivalis
„Varėna
2018“
Dailės skyriaus 2 klasės mokinių Respublikinis šiuolaikinio šokio Literatūrinė-muzikinė
darbų paroda „Pasaulio kaukės“
festivalis-konkursas „Emocijos“ kompozicija
„Sugrįžimas“,
skirtoje Juozui Banaičiui
Dailininkės L. Meškaitytės 90 - IV respublikinis jaunųjų pianistų Dailės skyriaus mokinių darbų
mečiui skirta dailės skyriaus 5 festivalis „Pavasario mozaika“
paroda „Abstraktus pasaulis“
klasės mokinių darbų paroda (mokykloje)
„Lidos takeliais...“
Mokyklos absolventų išleistuvių IX Lietuvos jaunųjų pianistų Dalyvavimas reginyje, skirtame
šventė
festivalis
„Šiuolaikinės Jurgio Baltrušaičio 145-mečiui
lietuviškos
fortepijoninės
muzikos paradas“
II respublikinis vaikų ir jaunimo Spaudos atgavimo, kalbos ir
lietuvių
tautinių
muzikos knygos
dienos
paminėjimo
instrumentų ansamblių festivalis renginys
„Vasaros aidai-2018“

Nacionalinis mokinių piešinių „Jonvabalio“
nominacijos
konkursas „Knygų namų šviesa“ įteikimo
geriausiai
bibliotekininkei šventė
Dailės skyriaus 4-5 kl. pleneras Jurbarko miesto ir verslo dienos
pagal projektą „Rašytojai ir 2018,
muzikinis
sveikimas
jaunieji iliustruotojai"
konferencijos dalyviams
Mažeikių miesto šventė „ Jurbarko miesto ir verslo dienos
Miestas upės vingyje“
2018
Lietuvos šimtmečio dainų šventė Tradicinis pažintinis švietėjiškas
„Vardan tos...“
renginys „Į meno šalį“ (mokyklų
I klasių mokiniams)
Muziejaus naktis Jurbarko krašto
muziejuje
Šokio šventė „Mes kartu“, skirta
šeimos dienai
Gatvės muzikos diena
Chorinio dainavimo mokinių
dalyvavimas koncerte „Su daina
per gyvenimą“

2017-2018 m. m. Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla dirbo sėkmingai.
4 mokyklos kolektyvai - pučiamųjų instrumentų orkestras „Šventė“, skudučių, kanklių ansamblis „Smilga“ ir tautinių šokių
kolektyvas „Mituvėlė“– Lietuvos šimtmečio dainų šventės ,,Vardan tos...“ dalyviai.
Mokyklos pedagogai bendradarbiavo su kitų šalies muzikos ir meno mokyklų mokytojais, dalinosi darbo patirtimi. Suorganizuota
bendra meninė veikla su septyniomis muzikos ir meno mokyklomis. Palaikomi dalykiniai ryšiai su Kauno Juozo Gruodžio konservatorija.
Vykdyta tarpdalykinė integracija: kartu dirbo fortepijono, smuiko klasės ir šokio skyriaus mokiniai ir mokytojai; bendrą programą
grodami kartu vykdė smuikininkai ir pianistai; renginyje „Draugystės rate“ dalyvavo visų skyrių mokiniai ir mokytojai. Taikyti
netradiciniai ugdymo metodai: įgyvendintas bendras projektas su Criuleni (Moldova) meno mokykla svečių viešnagės metu, surengtos 3
edukacinės išvykos, 2 plenerai. Suorganizuotas IV respublikinis muzikos ir meno mokyklų jaunųjų pianistų festivalis „Pavasario
mozaika“, kuriame dalyvavo mokiniai iš Šiaulių, Šakių, Kazlų Rūdos, Kaišiadorių, Raseinių muzikos ir meno mokyklų.
Suteikta savirealizacijos galimybė įvairių gabumų mokiniams koncertų tėveliams metu.

Pradėta vykdyti profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio programa – formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos dalis
gabiems ir itin gabiems mokiniams. Šią programą pasirinko vienas fortepijono klasės mokinys.
Metodinėse grupėse analizuojamos ir vertinamos dalykų ugdymo programos, įgyvendinama gerosios patirties sklaida, aptariami
mokinių pasiruošimai koncertams, festivaliams, konkursams, egzaminams. Diskutuojama, kaip ugdyti mokinių muzikalumą, kūrybiškumą,
sceninį meistriškumą, mokymosi motyvaciją.
2017 m. pradėta įgyvendinti muzikinė meninės saviraiškos ugdymo programa. Parengtos ir suderintos ankstyvojo muzikos, dailės,
šokio meninio ugdymo bei suaugusiųjų muzikos ir dailės ugdymo programos, kurios pradėtos įgyvendinti šiais mokslo metais.
Suorganizuoti 6 tradiciniai renginiai, vienas iš jų tradicinis pažintinis-švietėjiškas renginys „Į meno šalį“ miesto mokyklų pirmos
klasės mokiniams. Kryptingai vykdytos edukacinės programos, rengiant koncertus darželiuose, mokyklose, kviečiant apsilankyti meno
mokykloje darželinukus ir bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinius. Nuo 2018-2019 m. m. pradėti mokykloje mokytis
pageidavo 39 mokiniai ir 46 ankstyvojo ugdymo programos ugdytiniai. Nedaug mokinių rinkosi chorinio dainavimo ir kanklių klases, nors ir
choras, ir kanklininkai dažnai koncertavo, kvietė vaikus mokytis mūsų mokykloje.
Nutarta įdiegti el. EDUKA dienyną ir naudoti jį dailės ir šokio klasėse. Nupirkti 4 kompiuteriai, suorganizuoti mokymai,
konsultacijos, tačiau sistema neveikė sklandžiai, todėl dienynai buvo pildomi dviem būdais. Tikėtina, kad šis uždavinys 2018-2019 m. m.
bus įgyvendintas.
Mokyklos veikla nuolat viešinama rajono žiniasklaidoje, mokyklos internetinėje svetainėje. Atliktas internetinės svetainės
atnaujinimas atitinkantis informacijos pateikimo į ją reikalavimus.
Suorganizuotas solistės, vokalo pedagogės Letizia Triozzi ir Maurizio Chiavaroli (Italija) seminaras „Vaikų muzikinis ugdymas
Italijoje“ ir bendras mokyklos choro ir svečių koncertas.
85 proc. darbuotojų dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.
Mokytojų ir tėvų, susirinkimuose, individualiuose pokalbiuose aptarti mokinių mokymosi rezultatai.
Vienas mokytojas įgijo vyr. mokytojo kategoriją, mokyklos direktorė ir pavaduotoja ugdymui pasitvirtino veiklos ir kompetencijos
atitiktis turimai vadybinei kvalifikacinei kategorijai.
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Criuleni (Moldova) meno mokykla.
Atliktas mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. Atlikto vertinimo privalumai: mokykloje aiškios ir visiems vienodai taikomos
mokyklos taisyklės; mokytojai skiria pakankamai dėmesio kada mokinys jo nori ko nors paklausti ar išsiaiškinti; mokytojų skiriamos
užduotys mokiniams yra aiškios, suprantamos ir įgyvendinamos. Atlikto vertinimo trūkumai: mokinio individualaus darbo tikslingumas ir
didesnė motyvacija tiek pamokoje, tiek namuose; aiškus paties mokinio pamokos tikslo išsikėlimas mokytojui padedant; nuolatinis ir
sistemingas tėvų informavimas apie mokinio mokymąsi; mokymas mokinius įsivertinti savo pasiekimus ir pažangą. Tobulintinos veiklos
sritys: mokinių mokymas ir mokymasis.
Pagerintos mokyklos ugdymosi sąlygos ir aplinka. Pagal regiono plėtros projektą pradėtas remontas mokyklos koncertų salėje,
sutvarkytas mokyklos pastato stogas, pakeisti antro aukšto klasių radiatoriai, nupirktas cirkuliacinis siurblys.
Nupirkta instrumentų ir jų priedų, įsigyta natų, mokymo priemonių dailei, tautiniai rūbai šokėjams.
Suorganizuoti priešgaisriniai mokymai visiems darbuotojams.

Tikrinimo metu Visuomenės sveikatos centro specialistai teigiamai įvertino higieninę mokyklos būklę.
Rūpinantis mokyklos mokinių saugumu, kreiptasi į Jurbarko rajono savivaldybės administracijos saugaus eismo komisiją dėl gatvėje
prie mokyklos statomų automobilių tvarkos.
Dėl finansinių priežasčių neįgyvendintos priemonės – grindų dangos choreografijos salėje keitimas, šaligatvio klojimas, šoninių durų
keitimas, kompiuterių, medijos solfedžio klasėms įsigijimas – perkeliamos į 2019–2020 m. m.
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.
1. Tikslas. Užtikrinti ugdymo proceso kokybę, plėtoti meninę veiklą, pasitelkiant socialinius partnerius, puoselėjant tradicijas bei ugdant
bendruomeniškumą.
Priemonės

Priemonių įgyvendinimas

Ugdymo
prieinamumo ir
kokybės
užtikrinimas

Naujų ugdymo programų vykdymas

3 programos

Akademinių koncertų, egzaminų,
perklausų, darbų peržiūrų organizavimas

IKT diegimas ir naudojimas solfedžio
pamokose
Elektroninio dienyno įdiegimo dailės ir
šokio skyriuose tobulinimas

Atsakingas
Matavimo
vienetas
1. Uždavinys. Įgyvendinti naujas ugdymo programas, gerinti ugdymo ir veiklos kokybę.

Laikas

Laukiamas rezultatas, rodiklis

Loreta
Ševelienė

Per metus

50 renginių

Loreta
Ševelienė
Zita Liktienė

Per metus

1-2

Solfedžio
mokytojai
Loreta
Ševelienė

Per metus

Įgyvendinamos ankstyvojo
meninio ugdymo ir suaugusiųjų
muzikos ir dailės ugdymo
programos.
Mokytojai įvertins mokinių
rezultatus, aptars mokinio
individualią pažangą, pateiks
rekomendacijas kaip gerinti
ugdymo proceso planavimą ir
kokybę.
Atsiras galimybė modernizuoti
ugdymo procesą.
Tinkamai įdiegtas
elektroninis dienynas padės

Susitikimai
su EDUKA

Per metus

Kūrybinės stovyklos, plenerai, išvykos ir
pan.

dienyną
rengiančios
komandos
nariais
3-4

Edukacinės kelionės-seminarai

2-3

Vadovų, mokytojų ir kitų darbuotojų
dalyvavimas seminaruose, kursuose,
metodinės veiklos organizavimas
Mokyklos organizuojami seminarai,
kursai

3-5

Mokytojų atestacijos vykdymas

1

1-2

Mokyklos mokinių mokymosi kokybės Atlikta
giluminis įsivertinimas
apklausa

Mokytojai

Loreta
Ševelienė
Zita Liktienė
Mokytojai
Loreta
Ševelienė
Zita Liktienė
Loreta
Ševelienė
Zita Liktienė
Zita Liktienė
Atestacijos
komisija
Zita Liktienė

Per metus

Per metus

Per metus

Per metus

Gruodisgegužė

lanksčiai ir operatyviai pateikti
informaciją apie mokinio
ugdymosi procesą bei pažangos ir
pasiekimų rezultatus.
Bus tikslingai naudojamos įvairios
edukacinės aplinkos, skatinama
mokinių saviraiška
Vadovai, mokytojų ir kiti
darbuotojai tobulins kvalifikaciją
Įgytos naujos žinios bus taikomos
praktinėje veikloje, stiprės
dalykinės kompetencijos, kils
kvalifikacija.
Didės įgijusių aukštesnę
kvalifikaciją pedagoginių darbuotojų
skaičius.

Tyrimo metu bus nustatytas
mokinių noro, aktyvumo ir
pasitikėjimo savo jėgomis lygis.
Gebėjimas savarankiškai atlikti
užduotis ir vertinti savo
mokymąsi.
1-2
Loreta
Per metus
Suteikiama informacija apie
,,Atvirų durų“ savaitės organizavimas
Ševelienė
mokinių pasiekimus, pažangą,
Mokytojai
stiprės tėvų ir mokytojų
bendradarbiavimas.
2. Uždavinys. Organizuoti mokyklos veiklą, skatinant mokinių meninę saviraišką, bendravimą, pilietiškumą, tautinės kultūros pažinimą.
Renginių mokykloje inicijavimas ir
Projektų,
100 renginių Loreta
Per metus
Meninėje veikloje dalyvaus visi
organizavimas,
aktyvus
mokinių
telkiančių
Ševelienė
mokytojai ir apie 75 proc.
dalyvavimas rajono, šalies,
mokyklos
Mokytojai
mokinių, kurie savo pasiekimais ir
tarptautiniuose festivaliuose,
bendruomenę
menine veikla garsins mokyklą,
konkursuose, parodose, šventėse,
bendrų tikslų
stiprins pasitikėjimą savimi ir
edukaciniuose renginiuose
įgyvendinimui,
pasididžiavimą savo mokykla.

Įgis sceninės, koncertinės
patirties.
Bus suorganizuota koncertinė
kelionė į Moldovą, mokiniams
atsiras galimybė tęsti prasidėjusią
draugystę, pristatyti save,
susipažinti su kitos šalies kultūra.
Bus suorganizuotas I-asis
Respublikinis vaikų ir jaunimo
tautinių šokių festivalis

organizavimas
Partnerystės ryšių su Moldovos
Kriuleni, Jurbarko miesto partnerio,
meno mokykla plėtotė

Išvyka

Loreta
Ševelienė

2019 m.

Naujų mokyklos tradicijų kūrimas

Festivalis

2019 m.

Mokyklos tradicijų puoselėjimas

5-6

Loreta
Ševelienė
K.
Donauskienė
Loreta
Ševelienė
Mokytojai

Konstruktyvaus bendradarbiavimo su
kitomis ugdymo įstaigomis ir socialiniais
partneriais puoselėjimas

15-20 veiklų

Loreta
Ševelienė
Mokytojai

Per metus

Loreta
Ševelienė
Mokytojai

Per metus

Renginių, kūrybinių susitikimų
profesionalais organizavimas

su 3-4

Per metus

Renginiuose dalyvaus dauguma
mokyklos bendruomenės narių,
formuosis ir didės pilietinė bei
tautinė savimonė, mokiniai pajaus
kultūros tradicijas, jų tęstinumą iš
kartos į kartą
Stiprės teigiami įspūdžiai
ir emocijos bei ryšiai su
kitomis mokyklomis, socialiniais
partneriais
Mokykla bus meno ir kultūros
židinys

2. Tikslas. Užtikrinti saugią mokyklos aplinką mokiniams ir dirbantiesiems, turtinti ir modernizuoti ugdymosi aplinkas.
PRIEMONĖS

Priemonių įgyvendinimas

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

ATSAKINGAS

LAIKAS

IŠTEKLIAI

L. Ševelienė
Ūkvedys
Jurbarko rajono
savivaldybė
L. Ševelienė

2018 m.

Pajamos už teikiamas paslaugas,
paramos, biudžeto lėšos
Projekto lėšos

2018 m.

Ūkvedys
Sandėlio remontas, įrengiant jo vietoje L. Ševelienė
Ūkvedys
du kabinetus
L. Ševelienė
Šoninių durų keitimas
Ūkvedys
L. Ševelienė
Šaligatvio klojimas
Ūkvedys
Garso izoliacijos gerinimas pučiamųjų L. Ševelienė
Ūkvedys
instrumentų klasėje.
L. Ševelienė
Civilinės ir darbų saugos ir sveikatos,
pirmos pagalbos ir higienos normų
reikalavimų mokymai
L. Ševelienė
Darbų saugos ir sveikatos, higienos
Ūkvedys
normų reikalavimų laikymasis
L. Ševelienė
Vaikų turizmo organizavimo ir
vykdymo mokymai
L. Ševelienė
Etiketo ir saugaus elgesio reikalavimų
laikymasis
L. Ševelienė
Mokyklos
Instrumentų ir jų priedų įsigijimas
Ūkvedys
materialinės bazės
turtinimas
L. Ševelienė
Kompiuterių, medijos įsigijimas
Ūkvedys
L. Ševelienė
Muzikinės literatūros ir natų įsigijimas
Ūkvedys
Dailės skyriaus aprūpinimas mokymo L. Ševelienė
Ūkvedys
priemonėmis.
Mokyklos vėliavos atnaujinimas,
Loreta Ševelienė
sukurtos priemonės, reprezentuojančios Dailės mokytojai
mokyklą

Per metus

Pajamos už teikiamas paslaugas,
pavedimų, biudžeto lėšos
Pajamos už teikiamas paslaugas, biudžeto
lėšos
Biudžeto lėšos

Per metus

Pajamos už teikiamas paslaugas lėšos

Per metus

Pajamos už teikiamas paslaugas, biudžeto
lėšos

Nuolat

Žmogiškieji ištekliai

Lapkritis

Pajamų už teikiamas paslaugas lėšos

Nuolat

Žmogiškieji ištekliai

Per metus

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

Per metus
Per metus

Per metus
Per metus
Per metus

POSĖDŽIAI
Eil.
nr.

Savivaldos institucijos
pavadinimas

Darbo turinys

Data

Atsakingas

1

Mokytojų tarybos
posėdis

2

Metodinės tarybos
posėdis
Mokyklos tarybos
posėdis
Mokytojų tarybos
posėdis

3
4

5
6
7
8
9
10

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

2017-2018 m. m. mokyklos veiklos apžvalga. Naujų mokslo
metų pradžios ir prioritetų 2018-2019 m. m. nustatymas.
Aktualių etatinio apmokėjimo klausimų aptarimas.
Individualių, teminių planų ir kolektyvų programų aptarimas,
mokinių pasiekimų vertinimo tvarkos patikslinimas
Mokyklos veiklos plano 2018-2019 m. m. aptarimas

Rugpjūtis

L. Ševelienė

Rugsėjis
Sausis
Rugsėjis

R. Balčiūnienė

2018-2019 m. m. pirmo pusmečio veiklos plano bei ugdymo
proceso analizė; 2018 m. strateginių tikslų įgyvendinimo
analizė
Pradinio ugdymo programos žinių patikrinimo ir leidimo
laikyti egzaminus baigiamųjų klasių mokiniams aptarimas
Mokyklos ugdymo plano 2018–2019 m. m. aptarimas.

Gruodis

Z. Liktienė
L. Ševelienė

Balandis

L. Ševelienė

Birželis

V. Bakšys

Įsivertinimo anketų apie mokyklos veiklą analizės pristatymas

Birželis

R. Balčiūnienė

2018-2019 m. m. ugdymo plano įgyvendinimas;
Ugdymo plano 2019-2020 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

V. Bakšys

R. Balčiūnienė

PRIEŽIŪROS PLANAS
Eil.
Nr.
1
2
3
4

Tema
Mokymosi sutarčių pasirašymas
Pamokų tvarkaraščiai
Mokinių asmens bylos
Individualaus ugdymo ir darbo su grupe dienynai

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

Data

Aptariama

Rugsėjis

Individualiai

Rugsėjis Sausis
Rugsėjis Sausis
Birželis
Per mokslo metus

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

5
6
7
8
9

Individualių ugdymo programų, teminių planų
įgyvendinimas ir vykdymo kontrolė
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

Z. Liktienė

Per mokslo metus

Metodinėje taryboje

L. Ševelienė
Z. Liktienė

Per mokslo metus

Mokytojų taryboje

Z. Liktienė

Per mokslo metus

L. Ševelienė
Mokytojai

Per mokslo metus
Per mokslo metus

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

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

Tema

8
9

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
R. Laskevičienė
Ūkvedys
L. Ševelienė
R. Laskevičienė
L. Ševelienė
Ūkvedys
L.Ševelienė
Ūkvedys
L. Ševelienė
Ūkvedys

Nuolat

Mokyklos taryboje

Spalis

Mokyklos taryboje

Gruodis

Mokyklos taryboje

Nuolat

Mokyklos taryboje

Nuolat

Mokyklos taryboje

Nuolat

Informaciniuose pasitarimuose

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
Techninio personalo darbo priežiūra

Priedas

JURBARKO ANTANO SODEIKOS MENO MOKYKLOS
2018–2019 M. M. UGDOMOSIOS, MENINĖS, METODINĖS IR KITOS VEIKLOS PLANAS

Veiklos pavadinimas
Naujų mokslo metų atidarymo šventė

Vieta
Mokykloje

Data
Rugsėjis

Dailės 5 ir 6 klasės mokinių darbų paroda „Lidos takeliais“

Mokykloje

Rugsėjis

Jurbarko meno mokyklos ir Šakių meno mokyklos dailės klasės mokinių
kūrybinės dirbtuvės „Padovanok muziejui atviruką“
Dailės skyriaus mokinių darbų paroda

Zanavykų
muziejuje
Mokykloje

Rugsėjis

Mokyklos absolventų diplominių darbų paroda

Mokykloje

Rugsėjis

Šventinis renginys Tarptautinės mokytojų dienos proga
Smuiko klasės mokinės dalyvavimas smuiko virtuozo iš Prancūzijos Cesar
Velev meistriškumo pamokoje
Dailės 5 ir 6 klasės mokinių darbų paroda „Lidos takeliais“

Kultūros centre
Vilniuje

Spalis
Spalis

Viešojoje
bibliotekoje
Mokykloje
Kaune

Spalis

Gelgaudiškio
dvare

Spalis

Perklausa prieš III respublikinį jaunųjų pianistų festivalį ,,Rudens spalvos"
Seminaras „Fortepijoninio pedagoginio repertuaro aktualijos“
IV Respublikinis jaunųjų pianistų festivalis ,,Rudens spalvos“

Rugsėjis

Spalis
Spalis

Atsakingas
L. Ševelienė
Z. Liktienė
V. Bakšys
I. Bosaitė
I. Bosaitė
L. Rušienė
I. Bosaitė
L. Rušienė
I. Bosaitė
L.Rušienė
Mokytojai
V. Račkauskienė
Z. Liktienė
I. Bosaitė
J. Misiūnienė
R. Česnulevičiūtė
J. Misiūnienė
D. Švedienė
R. Česnulevičiūtė
J. Misiūnienė
D. Švedienė

Dailės 6 klasės mokinių darbų paroda „Vincent‘o van Gogh‘o pasaulis“,
skirta dailininko 165 – osioms gimimo metinėms
Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų universiteto kvalifikacijos
tobulinimo renginys „Pianistų rengimo tarptautiniams konkursams
papildomas aspektas". Atviros meistriškumo pamokos ir paskaitos. XVIII
seminaras
Komiksų konkursas „Vinco Mykolaičio-Putino diena“

Mokykloje

Spalis- lapkritis

I. Bosaitė

Klaipėdoje

Lapkritis

R. Česnulevičiūtė
J. Misiūnienė
D. Švedienė

Vilniuje

Lapkritis

I. Bosaitė

Dailės skyriaus 5 klasės mokinių darbų parodo „Vėduoklių istorijos“
Dailės skyriaus 6 klasės mokinių darbų paroda „Erdvinė XX a. paveikslo
interpretacija“
Dailės skyriaus 5 klasės mokinių darbų paroda „Autoportretas"“
Antrasis jaunimo talentų konkursas „mEFEKTAS“
Pučiamųjų instrumentų klasės mokinių koncertas Smalininkų
bendruomenei
XVII respublikinis jaunųjų pianistų festivalis – maratonas ir edukacinė
programa Povilo Stulgos senovinių instrumentų muziejuje

Mokykloje
Mokykloje

Lapkritis
Lapkritis

I. Bosaitė
L. Rušienė

Mokykloje
Jurbarko KC
Smalininkuose

Lapkritis
Lapkritis
Lapkritis

L. Rušienė
G. Gvozdas
G. Gvozdas

Kaune

Lapkritis

Projekto „Mes už originalias natas“ paskaita

Mokykloje

Lapkritis

II respublikinis III klasės kanklininkių etiudo konkursas
Jurbarko Antano Sodeikos ir Raseinių meno mokyklos koncertassusitikimas „Rudens mozaika“

Klaipėdoje
Raseiniuose

Lapkritis
Lapkritis

Techninių įgūdžių patikrinimas fortepijono klasės mokiniams

Mokykloje

Lapkritis

R. Česnulevičiūtė
J. Misiūnienė
D. Švedienė
L. Ševelienė
J. Kundrotaitė
R. Balčiūnienė
R. Česnulevičiūtė
J. Misiūnienė
D. Švedienė
R. Česnulevičiūtė
J. Misiūnienė
D. Švedienė

Tarptautinis K. Biliūno tautinių instrumentų solistų, ansamblių ir orkestrų
konkursas-festivalis
Senovinės muzikos koncertas-atsiskaitymas chorinio dainavimo klasės
mokiniams
Visų skyrių ir klasių mokinių tėvų susirinkimai-kalėdiniai koncertai

Klaipėdoje

R. Balčiūnienė

Mokykloje

Lapkritisgruodis
Gruodis

Mokykloje

Gruodis

Išvyka į Kauno muzikinio teatrą

Kaune

Gruodis

Z. Liktienė
Mokytojai
D. Lapienė

Z. Liktienė

Respublikinis Vytauto Mikalausko vardo jaunųjų pianistų konkursas
Tarptautinis Dainiaus Trinkūno jaunųjų pianistų festivalis-konkursas
XIX Lietuvos muzikos ir meno mokyklų styginių instrumentų festivalis
,,Arco"
Atestacijos komisijos posėdis
Dailės 4 klasės mokinių darbų paroda „Po angelo sparnu“

Panevėžyje
Šiauliuose
Kaune

Gruodis
Gruodis
Gruodis

Mokykloje
Viešojoje
bibliotekoje
Mokykloje

Gruodis
Gruodis

Mokykloje

Gruodis-sausis

Mokykloje
Pagal atskirus
nurodymus
Jurbarke
Gargžduose
Alytuje
Mokykloje

Gruodis-sausis
Pagal atskirus
nurodymus
Sausis
Sausis
Sausis
Sausis

Mokykloje
Vilniuje

Sausis
Sausis

V. Bakšys
K. Donauskienė
L. Antanaitis
L. Ševelienė
I. Bosaitė
I. Bosaitė
I. Bosaitė

Sausis

I. Bosaitė

Sausis-vasaris

V. Bakšys

Dailės 3 klasės mokinių darbų paroda „Žiemos pasaka“
Liaudiškos muzikos ir šokio konkursas „Šoktinis 2019“
Respublikinis K. Ivaškevičiaus stygininkų konkursas

Viešojoje
bibliotekoje
Pagal atskirą
nurodymą
Mokykloje
Plungėje
Kaune

Sausis-vasaris
Vasaris
Vasaris

Atvirų durų savaitė
Liaudies dainų popietė „Padainuosime sustoję“

Mokykloje
Mokykloje

Vasaris
Vasaris

I. Bosaitė
K. Donauskienė
D. Račkauskienė
Z. Liktienė
Mokytojai
A. Samys
R. Šličkutė
J. Žemliauskienė

Tradicinė dailės skyriaus mokinių „Kalėdinė mugė“
Dailės 6 klasės mokinių darbų paroda „Animaciniai herojai dailininkų
darbuose“
Tradicinė dailės 4 klasės mokinių darbų paroda „Po angelo sparnu“
Adventiniai, kalėdiniai koncertai tėvams, draugams ir visuomenei.
Koncertas, skirtas Lietuvos Laisvės gynėjų dienai
Šiuolaikinio šokio konkursas „Emocijų banga“.
VII Lietuvos jaunųjų atlikėjų konkursas „Linksmoji polkutė – 2018“
Popietė „Draugystės rate“, skirta Antano Sodeikos gimimo metinėms
paminėti
Dailės 5 klasės mokinių darbų paroda „Vėduoklių istorijos“
Dailės klasės mokinių pažintinė išvyka į Vilniaus dailės akademiją ir MO
muziejų
Dailės 6 klasės mokinių darbų paroda „Vincent‘o van Gogh‘o pasaulis“,
skirta dailininko 165 – osioms gimimo metinėms
XVII Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionato atrankinis turas

Gruodis

J. Misiūnienė
J. Misiūnienė
D. Račkauskienė
Z. Liktienė
Atestacinė komisija
I. Bosaitė
I. Bosaitė
L.Rušienė
I. Bosaitė
I. Bosaitė
Mokytojai

Dailės klasės mokinių dalyvavimas rajono dailės olimpiadoje
Baigiančiųjų klasių perklausos, darbų peržiūros

Jurbarke
Mokykloje

Šiuolaikinio šokio festivalis-konkursas „Šokio erdvėje“.
Respublikinis tautinių šokių festivalis „Tek saulelė tek“
Pažintinė pamoka „Ritmo pasaulyje“
Būgnininkų pamoka „Stilių įvairovė“
Kuriančių mokinių popietė
Jungtinio Lietuvos vaikų choro finalinis koncertas
Dailės 6 klasės mokinių darbų paroda „Animaciniai herojai dailininkų
darbuose“
Scenos apipavidalinimas Kovo 11 –osios dienos šventiniam koncertui

Kaune
Gargžduose
Mokykloje
Mokykloje
Mokykloje
Vilniuje
Viešojoje
bibliotekoje
Kultūros centre

Kovo 11 minėjimas-koncertas Jurbarko visuomenei

Kultūros centre, Kovas
mokyklose
Jonavoje
Kovas

III Respublikinis styginių instrumentų pjesių konkursas „CRESCENDO“

Vasaris
Vasarisbalandis
Kovas
Kovas
Kovas
Kovas
Kovas
Kovas
Kovas

I. Bosaitė
Z. Liktienė
Mokytojai
K. Donauskienė
K. Donauskienė
G. Gvozdas
G. Gvozdas
J. Žemliauskienė
R. Padvilikyte
I. Bosaitė

Kovas

I. Bosaitė
L.Rušienė
L. Ševelienė
D. Račkauskienė
Z. Liktienė
D. Švedienė

Fortepijono-smuiko skyriaus ir VŠĮ Jurbarko neįgaliųjų globos namai
bendri projektai
Dailės klasės mokinių išvyka į dailininko Virginijaus Kašinsko dailės
studiją
I-asis Respublikinis vaikų ir jaunimo tautinių šokių festivalis „Šokim šokim,
Lietuvėle“
Jurbarko meno mokyklos ir Šakių meno mokyklos dailės klasės mokinių
tapybos darbų paroda iš kūrybinių dirbtuvių Zanavykų muziejuje
„Padovanok muziejui atviruką“
Konkursas „Šokio fiesta 2019“
Šokių konkursas „Vaikystės vaivorykštė“
Šiuolaikinio šokio konkursas „Emocijos“
Chorinio dainavimo mokinių fortepijoninių pjesių koncertas

Mokykloje

Kovas

Kaune

Kovas

Mokykloje

Kovas

Mokykloje

Kovas-balandis

I. Bosaitė
L. Rušienė

Kaune
Šiauliuose
Jurbarko KC
Mokykloje

Balandis
Balandis
Balandis
Balandis

Kanklininkų olimpiada „Skambiosios stygos“
Kanklių muzikos koncertas mokyklos bendruomenei ir tėvams
XII Tarptautinis jaunųjų atlikėjų kamerinės muzikos konkursas-festivalis

Klaipėdoje
Mokykloje
Alytuje

Balandis
Balandis
Balandis

K. Donauskienė
K. Donauskienė
K. Donauskienė
Z. Liktienė
R. Vaznienė
R. Balčiūnienė
R. Balčiūnienė
D. Račkauskienė

I. Bosaitė
L. Rušienė
K. Donauskienė

„Giovani virtuosi“
Solfedžio žaidimas- konkursas
Fortepijono klasės mokinių koncertas Jurbarko darželinukams
Polifoninės muzikos koncertas Jurbarko Kristijono Donelaičio evangelikų
liuteronų bažnyčioje
Tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Mažieji talentai“

Mokykloje
Jurbarke
Jurbarke

Balandis
Balandis
Balandis

Utenoje

Gegužė

Modernaus šokio festivalis-konkursas „Judančios spalvos“
Šokių konkursas „Ant bangos“.
Akordeono klasės mokinių tėvų susirinkimas- koncertas
Chorinio dainavimo mokinių tėvų susirinkimas
Žemaitijos ir Klaipėdos krašto tautinių instrumentų festivalis „Trimitatis“
Akademiniai koncertai, atsiskaitymai, įskaitos, darbų pristatymai, žinių
patikrinimai, egzaminai
Koncertas, skirtas Motinos dienai
Chorinio dainavimo mokinių koncertas „Pavasaris“
Dailės klasės mokinių metinių darbų paroda tėveliams ir visuomenei

Prienuose
Palangoje
Mokykloje
Mokykloje
Plungėje
Mokykloje

Gegužė
Gegužė
Gegužė
Gegužė
Gegužė
Gegužė-birželis

Mokykloje
Mokykloje
Mokykloje

Dailės skyriaus 6 klasės mokinių baigiamųjų darbų paroda

Mokykloje

Gegužė
Gegužė
Birželis rugpjūtis
Birželis

Meninė akcija „Skambantis parkas“

Dvaro parke

Birželis

Kvalifikaciniai renginiai respublikoje ir rajone

Pagal atskirus
nurodymus

Pagal atskirus
nurodymus

SUDERINTA Mokyklos tarybos 2018 m. rugsėjo 28 d.

Z. Liktienė
J. Žemliauskienė
D. Švedienė
L. Ševelienė
V. Binkauskas
G. Gvozdas
V. Račkauskienė
K. Donauskienė
K. Donauskienė
L. Antanaitis
R. Padvilikytė
R. Balčiūnienė
L. Ševelienė
Mokytojai
R. Padvilikytė
R. Padvilikytė
I. Bosaitė
L.Rušienė
I. Bosaitė
L.Rušienė
L. Ševelienė
Mokytojai
Mokytojai

