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JURBARKO ANTANO SODEIKOS MENO MOKYKLOS
2019–2020 M. M. VEIKLOS PLANAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Rengiant 2019–2020 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 2019 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 113
sudaryta darbo grupė.
Mokyklos mokinių skaičius spalio 1 d. duomenimis:
Metai

Bendras
mokinių skaičius

2018 m.
2019 m.

313
315

Muzikos
skyriaus
mokinių skaičius
151
148

Dailės skyriaus
mokinių
skaičius
59
55

Šokio skyriaus
mokinių skaičius
49
53

Ankstyvojo
ugdymo ugdytinių
skaičius
46
40

Suaugusiųjų
ugdymo mokinių
skaičius
8
19

Atleidžiamų nuo mokesčio už mokslą mokinių skaičius nuo bendro mokyklos mokinių skaičiaus spalio 1 d. duomenimis:
Metai
2018 m.
2019 m.

Bendras mokyklos mokinių
skaičius
313
315

Atleidžiamų nuo mokesčio už
mokslą mokinių skaičius
26
35

Procentas nuo bendro mokinių
skaičiaus
8,3 %
11,1 %

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

2018 m.
2019 m.

Bendras
mokyklos
mokinių skaičius
313
315

Mokinių iš miesto skaičius

Mokinių iš rajono skaičius

Mokinių iš kaimyninio
rajono skaičius

245
236

66
74

2
5

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
2018 m.
2019 m.

Bendras mokyklos mokinių
skaičius
313
315

Pavežamų mokinių skaičius
22
18

Procentas nuo bendro mokinių
skaičiaus
7%
6%

2018-2019 m. m. mokykloje dirbo 26 pedagogai. 2019-2020 m. m. mokykloje dirba 25 pedagogai. Vidutinis mokyklos mokytojų
amžius – 47,5 metai. Vidutinis pedagoginio darbo stažas – 26 metai.
Mokytojų kvalifikacija:
Metai

2018 m.
2019 m.

Mokytojo
kvalifikacinė
kategorija
6
5

Vyresniojo mokytojo
kvalifikacinė kategorija

16
18

Mokytojo metodininko
kvalifikacinė kategorija

3
2

Mokytojo
eksperto
kvalifikacinė
kategorija
0
0

Nesuteikta
kvalifikacinė
kategorija
1
1

2018-2019 m. m. mokykla išleido 34 absolventus, iš jų: 17 muzikos, 8 dailės ir 9 šokio skyriaus mokinius. Pradinio ugdymo
programą baigė 43 mokiniai. Iš jų: 24 muzikos, 9 dailės ir 10 šokio skyriaus mokiniai. Į aukštesnės pakopos meno krypčių mokymo įstaigą
Kauno Juozo Gruodžio konservatoriją įstojo 3 muzikos skyriaus mokiniai, į Kauno kolegijos menų fakultetą stiklo, keramikos, odos ir
tekstilės menas – 1 dailės skyriaus mokinė.
Už pasiektus aukštus rezultatus meno srityje 11 mokinių ir jų mokytojų buvo apdovanoti Jurbarko rajono savivaldybės piniginėmis
premijomis, tai: Austėja Tenikaitytė, dailės klasė, mokytoja Inesa Bosaitė, Donata Čyžaitė, dailės klasė, mokytoja Lina Rušienė, Kamilė
Matukaitytė, dailės klasė, mokytoja Lina Rušienė, Ugnė Preimonaitė, smuiko klasė mokytoja Vida Račkauskienė, Dominykas Mačieža,

fortepijono klasė, mokytoja Jovita Misiūnienė, Augustė Pranskaitytė, kanklių klasė, mokytoja Valda Vasiliauskienė, Tadas Kulikauskas,
akordeono klasė, mokytojas Audrus Daučianskas, Vytenis Ambrutaitis, akordeono klasė, mokytojas Audrus Daučianskas, Samanta
Čepauskaitė, saksofono klasė, mokytojas Vytis Binkauskas bei kanklių ansamblis „Smilga“ir mokytoja Rima Balčiūnienė.
Mokiniai ir mokytojai dalyvavo 31 konkurse ir pelnė prizines vietas, tapo laureatais, diplomantais:
Eil.
nr.

Konkurso, renginio pavadinimas

Vieta

3

II-sis Respublikinis 3 klasės kanklininkų etiudo Klaipėda
konkursas
Tarptautinis K. Biliūno tautinių instrumentų Klaipėda
solistų, ansamblių ir orkestrų konkursas-festivalis
VI tarptautinis grafinės miniatiūros konkursas
Panevėžys

4

VI tarptautinis grafinės miniatiūros konkursas

5

XIX Lietuvos muzikos ir meno mokyklų styginių Kaunas
instrumentų festivalis - konkursas „ARCO“

6

Tarptautinis Dainiaus Trinkūno jaunųjų pianistų
festivalis-konkursas

Šiauliai

7

Pasaulio organizacijos „Merai už taiką“ inicijuoto
piešinių konkurso „Taikūs miestai“ rajoninis etapas
Pasaulio organizacijos „Merai už taiką“ inicijuoto
piešinių konkurso „Taikūs miestai“ rajoninis etapas
Pasaulio organizacijos „Merai už taiką“ inicijuoto
piešinių konkurso „Taikūs miestai“ rajoninis etapas
Pasaulio organizacijos „Merai už taiką“ inicijuoto
piešinių konkurso „Taikūs miestai“ rajoninis etapas
Pasaulio organizacijos „Merai už taiką“ inicijuoto
piešinių konkurso „Taikūs miestai“ rajoninis etapas
Pasaulio organizacijos „Merai už taiką“ inicijuoto
piešinių konkurso „Taikūs miestai“ rajoninis etapas

Jurbarkas

1
2

8
9
10
11
12

Panevėžys

Jurbarkas
Jurbarkas
Jurbarkas
Jurbarkas
Jurbarkas

Dalyvis

Mokytojas

Pasiekimas

3 kanklių klasės mokinė
Rima Balčiūnienė
Lukrecija Danieliūtė
Kanklių ansamblis „Smilga“ Rima Balčiūnienė

3 vieta

6 dailės klasės mokinė
Donata Čyžaitė
5 dailės klasės mokinė
Kamilė Matukaitytė
4 smuiko klasės mokinė
Ugnė Preimonaitė

Lina Rušienė

3 vieta

Lina Rušienė

3 vieta

Vida Račkauskienė,
koncertmeisterė Zita
Liktienė
Jovita Misiūnienė

Laureatė

Inesa Bosaitė

1 vieta

Inesa Bosaitė

1 vieta

Inesa Bosaitė

1 vieta

Inesa Bosaitė

2 vieta

Inesa Bosaitė

2 vieta

Inesa Bosaitė

2 vieta

4 fortepijono klasės
mokinys Dominykas
Mačieža
2 dailės klasės mokinys
Arnas Klimas
3 dailės klasės mokinė
Ieva Žilaitytė
4 dailės klasės mokinė
Meda Masaitytė
3 dailės klasės mokinė
Norgilė Giedraitytė
3 dailės klasės mokinė
Saulė Griškutė
3 dailės klasės mokinė
Enona Vaivadaitė

3 vieta

Grand Prix

13
14
15
16
17
18
19
20

Pasaulio organizacijos „Merai už taiką“ inicijuoto
piešinių konkurso „Taikūs miestai“ rajoninis etapas
Pasaulio organizacijos „Merai už taiką“ inicijuoto
piešinių konkurso „Taikūs miestai“ rajoninis etapas
Pasaulio organizacijos „Merai už taiką“ inicijuoto
piešinių konkurso „Taikūs miestai“ rajoninis etapas
Pasaulio organizacijos „Merai už taiką“ inicijuoto
piešinių konkurso „Taikūs miestai“ rajoninis etapas
Pasaulio organizacijos „Merai už taiką“ inicijuoto
piešinių konkurso „Taikūs miestai“ rajoninis etapas
Pasaulio organizacijos „Merai už taiką“ inicijuoto
piešinių konkurso „Taikūs miestai“ rajoninis etapas
Tarptautinis
FAI
piešinių
konkursas
„Svajoju...Skraidyti“
XIX Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų
čempionatas

Jurbarkas
Jurbarkas
Jurbarkas
Jurbarkas
Jurbarkas
Jurbarkas
Kaunas
Vilkaviškis

2 dailės klasės mokinė
Gabija Rukšnytė
2 dailės klasės mokinė
Lukrecija Smiltė Kateivaitė
3 dailės klasės mokinys
Domas Knašys
4 dailės klasės mokinė
Austėja Tenikaitytė
4 dailės klasės mokinė
Meida Babonaitė
3 dailės klasės mokinė
Ūla Sabataitytė
3 dailės klasės mokinė
Ūla Sabataitytė
Pučiamųjų instrumentų
orkestras „Šventė“

Inesa Bosaitė

3 vieta

Inesa Bosaitė

3 vieta

Inesa Bosaitė

3 vieta

Inesa Bosaitė

3 vieta

Inesa Bosaitė

3 vieta

Inesa Bosaitė

Paskatinamoji
vieta
Diplomantė

Vida Račkauskienė,
koncertmeisterė Zita
Liktienė
Kristė Donauskienė

21

Respublikinis Kęstučio Ivaškevičiaus stygininkų Kaunas
konkursas

4 smuiko klasės mokinė
Ugnė Preimonaitė

22

Respublikinis liaudiškos
konkursas „Šoktinis 2019”

Tautinių šokių kolektyvas
„Mituvėlė“

23

Mokinių dailės olimpiados rajoninis turas

Jurbarkas

24

Mokinių dailės olimpiados rajoninis turas

Jurbarkas

25

Mokinių dailės olimpiados rajoninis turas

Jurbarkas

26

XIV nacionalinio J. Švedo konkurso 2019 II turas

Kaunas

27

VIII Lietuvos jaunųjų pianistų šiuolaikinės Vilnius
fortepijoninės muzikos konkursas ,,Šypsenėlė“

muzikos

ir

šokių Plungė

3 dailės klasės mokinė
Gabrielė Tirlikaitė
5 dailės klasės mokinys
Dominykas Remeika
5 dailės klasės mokinė
Kamilė Eizaitė
4 kanklių klasės mokinė
Augustė Pranskaitytė
4 fortepijono klasės
mokinys Dominykas

Inesa Bosaitė
Vincas Bakšys

Regioninio
turo
nugalėtojas
Diplomantė

Lina Rušienė

Nominacija už
šokio
lengvumą ir
puikų debiutą
1 vieta

Inesa Bosaitė

3 vieta

Inesa Bosaitė
Valda Vasiliauskienė

Paskatinamoji
vieta
Laureatė

Jovita Misiūnienė

Laureatas

28

29

Pasaulio organizacijos „Merai už taiką“ Hirošima
organizuotas vaikų meno kūrinių konkursas (Japonija)
„Taikūs miestai
I-asis Tarptautinis styginių instrumentų konkursas Jonava
„Crescendo“

Mačieža
4 dailės klasės mokinė
Austėja Tenikaitytė
4 smuiko klasės mokinė
Ugnė Preimonaitė

Tarptautinis akordeonistų konkursas „Ascoltate
2019“
Tarptautinis akordeonistų konkursas „Ascoltate
2019“
Respublikinis jaunųjų pianistų konkursas
,,Skambioji klaviatūra“

Kaunas

33

XIV nacionalinio J. Švedo konkurso 2019 III turas

Vilnius

34

III respublikinė jaunųjų kanklininkų olimpiada Klaipėda
„Skambiosios stygos“

2 akordeono klasės mokinys
Tadas Kulikauskas
4 akordeono klasės mokinys
Vytenis Ambrutaitis
4 fortepijono klasės
mokinys Dominykas
Mačieža
4 kanklių klasės mokinė
Augustė Pranskaitytė
4 kanklių klasės mokinė
Augustė Pranskaitytė

35

III respublikinė jaunųjų kanklininkų olimpiada Klaipėda
„Skambiosios stygos“

5 kanklių klasės mokinė
Vaiva Vaičaitytė

36

III respublikinė jaunųjų kanklininkų olimpiada Klaipėda
„Skambiosios stygos“

4 kanklių klasės mokinė
Augustė Jurkevičiūtė

37

Tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas ,,Krakow
Stars 2019‘‘

38

II respublikinis pianistų konkursas „Piano ambitus“ Kaunas

39

IV respublikinis jaunųjų pianistų konkursas
„Jaunieji fortepijono lyderiai 2019“

4 fortepijono klasės
mokinys Dominykas
Mačieža
4 fortepijono klasės
mokinys Dominykas
Mačieža
4 fortepijono klasės
mokinys Dominykas
Mačieža

30
31
32

Kaunas
Kaišiadorys

Krokuva
(Lenkija)

Kaunas

Inesa Bosaitė

3 vieta

Vida Račkauskienė,
koncertmeisterė Zita
Liktienė
Audrus Daučianskas

Laureatė

Audrus Daučianskas

3 vieta

Jovita Misiūnienė

1 vieta

Valda Vasiliauskienė

Laureatė

Valda Vasiliauskienė
koncertmeisterė Rūta
Šličkutė
Rima Balčiūnienė,
koncertmeisterė Rūta
Šličkutė
Rima Balčiūnienė,
koncertmeisterė Rūta
Šličkutė
Jovita Misiūnienė

2 vieta

Jovita Misiūnienė

1 vieta

Jovita Misiūnienė

2 vieta

2 vieta

3 vieta
Padėka

1 vieta

40
41

VI Tarptautinis Prano Stepulio kamerinių liaudies
instrumentinės muzikos ansamblių konkursas
VII-asis Respublikinis Romualdo Žaldoko
smuikininkų ir violončelininkų konkursas

Šiauliai

Kanklių ansamblis „Smilga“ Rima Balčiūnienė

3 vieta

Klaipėda

4 smuiko klasės mokinė
Ugnė Preimonaitė

Vida Račkauskienė,
koncertmeisterė Zita
Liktienė
Rosita Česnulevičiūtė

1 vieta

Lina Rušienė

Darbas
atrinktas
parodai
Nominacija už
meninės
kalbos
įvaldymą
3 vieta

I tarptautinis konkursas-festivalis „Amicitia
Kaunas
sonans“ (Skambanti draugystė)
2019 m. Barbaros Petchenik vardo vaikų žemėlapių Vilnius
konkursas „Mums patinka žemėlapiai!“

1 fortepijono klasės mokinė
Elzė Spaustynaitytė
4 dailės klasės mokinė
Meda Masaitytė

44

Miniatiūrų konkursas „Dialogai su gamta. Mano
kraštas“

Kaunas

5 dailės klasės mokinė
Kamilė Eizaitė

Lina Rušienė

45

II tarptautinis konkursas / The IInd International
Competition „TROFEO MUSICALE 2019“

Kaunas

4 saksofono klasės mokinė
Samanta Čepauskaitė

46

Tarptautinis vaikų ir jaunimo festivalis-konkursas
„Summer talent league 2019“
Tarptautinis vaikų ir jaunimo festivalis-konkursas
„Summer talent league 2019“

Lloret de Mar
(Ispanija)
Lloret de Mar
(Ispanija)

Tautinių šokių kolektyvas
„Mituvėlė“
Choreografijos klasės
šiuolaikinis šokis

Vytis Binkauskas,
koncertmeisterė
Rosita Česnulevičiūtė
Kristė Donauskienė

42
43

47

Kristė Donauskienė

3 vieta

1 vieta
1 vieta

Mokinių mokymosi motyvacija stiprinama siejant ugdymo turinį su praktine veikla. Meninėje veikloje rajone, respublikoje,
tarptautiniu lygmeniu (virš 140 renginių) dalyvavo visi mokytojai ir apie 90 proc. mokinių:
Renginiai mokyklos lygmeniu

Renginiai respublikiniu
lygmeniu

Naujų mokslo metų atidarymo
šventė

Šakių ir Jurbarko meno mokyklų
mokinių kūrybinės dirbtuvės
„Padovanok muziejuj atviruką“
(16 mokinių)
Dailės skyriaus 6 kl. mokinių
dalyvavimas plakatų konkurse

Dailės skyriaus 5-6 klasės mokinių
tapybos darbų paroda „Vincento

Renginiai rajono lygmeniu,
bendradarbiavimas su rajono
institucijomis
Dailės skyriaus mokinių tapybos
darbų paroda „Lidos takeliais“
Jurbarko viešojoje bibliotekoje
(5 mokiniai)
Edukacija-paskaita „Linksmasis
akordeonas. Kodėl?“ Eržvilko KC

Renginiai tarptautiniu lygmeniu
VI tarptautinis grafinės
miniatiūros konkursas Panevėžio
dailės mokykloje (7 mokiniai)
Smuiko klasės mokinės
dalyvavimas smuiko virtuozo iš

van Gogo pasaulis“, skirta
dailininko 165 - osioms gimimo
metinėms (15 mokinių)
Dailės skyriaus mokinių tapybos
darbų paroda „Lidos takeliais“ (5
mokiniai)
Dailės skyriaus 5 klasės mokinių
darbų paroda „Vėduoklių
istorijos“ (10 mokinių)

Dailės skyriaus 5 klasės mokinių
darbų paroda „Autoportretas“
(10 mokinių)
Dailės skyriaus 6 klasės mokinių
darbų paroda „Erdvinė XX a.
paveikslo interpretacija“
(8 mokiniai)
Kalėdinis koncertas-susirinkimas
šokio klasės mokinių tėvams
(49 mokiniai)
Kalėdinis koncertas-susirinkimas
pučiamųjų klasės mokinių tėvams
Jurbarko krašto muziejuje
(41 mokinys)
Kalėdinis koncertas-susirinkimas
kanklių klasės mokinių tėvams

,, #canibeme" Šiaulių apskrities
Povilo Višinskio viešojoje
bibliotekoje (5 mokiniai)
IV respublikinis jaunųjų pianistų
festivalis „Rudens spalvos“
Gelgaudiškio dvare
(9 mokiniai)
Interaktyvus edukacinis projektas
,,Muzikos pamoka su Martynu
Levickiu” Tauragėje
(18 mokinių)
II-sis Respublikinis 3 klasės
kanklininkų etiudo konkursas
Klaipėdos Jeronimo Kačinsko
meno mokykloje (4 mokiniai)
Raseinių ir Jurbarko meno
mokyklų koncertas-susitikimas
„Rudens mozaika“ ir edukacinė
programa mokiniams „Teatriniai
žaidimai“ Raseiniuose
(10 mokinių)
Komiksų konkursas „Vinco
Mykolaičio-Putino diena“
Vilniuje (1 mokinys)
XVIII jaunųjų pianistų festivalismaratonas ir edukacinė programa
Kauno P. Stulgos Lietuvos
tautinės muzikos instrumentų
muziejuje (3 mokiniai)
XIX Lietuvos muzikos ir meno
mokyklų styginių instrumentų

Vadžgirio skyriuje
(1 mokinys)
Vokiečių kalbos dienų savaitės
renginys „O kaip vokiškai?“
Jurbarko viešojoje bibliotekoje
(1 mokinys)
Dailės skyriaus 5-6 klasės mokinių
tapybos darbų paroda „Vincento
van Gogo pasaulis“, skirta
dailininko 165 - osioms gimimo
metinėms Jurbarko viešojoje
bibliotekoje (15 mokinių)
Antrasis jaunimo talentų konkursas
„mEFEKTAS“ Jurbarko KC
(2 mokiniai)
Jurbarko rajono mero ir
savivaldybėje sielovados veiklą
vykdančių kunigų ir vienuolių
adventinis susitikimas Jurbarko
krašto muziejuje
(7 mokiniai)
Koncertas mažiesiems draugams,
skirtas draugo dienai Jurbarko
„Ąžuoliuko“ mokykloje ( 21
mokinys)
Lietuvos kariuomenės 100-mečio
minėjimo renginys Jurbarko
viešojoje bibliotekoje
(4 mokiniai)
Dailės skyriaus mokinių darbų
paroda „Po Angelo sparnu“

Prancūzijos Cesar Velev
meistriškumo pamokoje Vilniuje
(1 mokinys)
Tarptautinis muzikos festivalis
,,Le Strade d’Europa” Vilnius
(1 mokinys)
Tarptautinis K. Biliūno tautinių
instrumentų solistų, ansamblių ir
orkestrų konkursas-festivalis
Klaipėdos Stasio Šimkaus
konservatorijoje
(9 mokiniai)
Tarptautinis FAI piešinių
konkursas „Svajoju...Skraidyti“
Vilniuje
(8 mokiniai)
Organizacijos „Merai už taiką“
(Japonija) inicijuotos vaikų meno
kūrinių konkursas „Taikūs
miestai“ Japonijoje
(24 mokiniai)
Tarptautinis šokių konkursas
„SHoCK 2019“ Kėdainiuose
(21 mokinys)
I-asis Tarptautinis styginių
instrumentų konkursas
„Crescendo“ Jonavos Janinos
Miščiukaitės meno mokykloje
(1 mokinys)
Tarptautinis akordeonistų
konkursas „Ascoltate 2019“

(15 mokinių)

festivalis ,,Arco" Kaune
(1 mokinys)
Išvyka į Kauno muzikinio teatro
spektaklį vaikams „Ausinė
kepurė“ ( 33 mokiniai)
Tarptautinis Dainiaus Trinkūno
jaunųjų pianistų festivaliskonkursas Šiauliuose (1 mokinys)

Raudonės bibliotekoje (8 mokiniai)

Kaune (2 mokiniai)

Labdaros renginys „Pelenė“
Gelgaudiškio dvare (1 mokinys)

Tarptautinis jaunųjų atlikėjų
konkursas ,,Krakow Stars
2019‘‘Krokuvoje (1 mokinys)
Tarptautinis liaudiškų šokių
festivalis „Linksminkimos“
Jurbarko dvaro parke
(22 mokiniai)

Kalėdinis koncertas-susirinkimas
mokytojos D. Švedienės
fortepijono klasės mokinių tėvams
(11 mokinių)

Respublikinis Vytauto
Mikalausko vardo jaunųjų
pianistų konkursas Panevėžyje
(1 mokinys)

Kalėdinis koncertas-susirinkimas
mokytojos R. Česnulevičiūtės
fortepijono klasės mokinių tėvams
(11 mokinių)
Senosios muzikos koncertasatsiskaitymas chorinio dainavimo
klasės mokiniams (fortepijonas)
(21 mokinys)
Kalėdinis koncertas-susirinkimas
chorinio dainavimo klasės
mokinių tėvams (26 mokiniai)

Dailės klasės mokinių edukacinė
išvyka į Vilniaus dailės akademiją
ir MO muziejų (15 mokinių)

Večeslav Krasnopiorov seminarasatviros pamokos „Grojimas
mušamaisiais muzikos
instrumentais“ mokykloje

Respublikinis liaudiškos muzikos
ir šokių konkursas „Šoktinis
2019” Plungėje (42 mokiniai)

VI Tarptautinis Pr. Stepulio
kamerinių liaudies instrumentinės
muzikos ansamblių konkursasfestivalis Šiaulių Sauliaus
Sondeckio menų gimnazijoje
(8 mokiniai)
Dailės skyriaus mokinių darbų
I tarptautinis konkursas-festivalis
paroda „Po Angelo sparnu“
„Amicitia sonans“ (Skambanti
Jurbarko viešojoje bibliotekoje
draugystė) Kauno Juozo Naujalio
(8 mokiniai)
muzikos gimnazijoje (1 mokinys)
Verslo apdovanojimų vakaras
II tarptautinis konkursas / The
Jurbarko verslo centre
IInd International Competition
(39 mokiniai)
„TROFEO MUSICALE 2019“
Kaune (1 mokinys)
Respublikinio kūrybinio kalėdinio
Dalyvavimas Samuelio Taco
atviruko konkurso-parodos „Aš Tau (Niujorkas) renginyje Jurbarko
linkiu...“ apdovanojimo šventė
viešojoje bibliotekoje (1 mokinys)
Jurbarko krašto muziejuje
(1 mokinys)
Bendras Jurbarko Antano Sodeikos Tarptautinis vaikų ir jaunimo
meno mokyklos ir Seredžiaus
festivalis-konkursas „Summer
Stasio Šimkaus mokyklostalent league 2019“ Lloret de Mar
daugiafunkcio centro projektas
(Ispanija)

Kalėdinis koncertas-susirinkimas
smuiko klasės mokinių tėvams
(16 mokinių)
Kalėdinis koncertas-susirinkimas
mokytojos J. Misiūnienės
fortepijono klasės mokinių tėvams
(11 mokinių)

XIX Lietuvos pučiamųjų
instrumentų orkestrų čempionato
regioninis turas Vilkaviškyje
(38 mokiniai)
Respublikinis Kęstučio
Ivaškevičiaus stygininkų
konkursas Kaune (1 mokinys)

Organizacijos „Merai už taiką“
(Japonija) inicijuotos vaikų meno
kūrinių konkurso „Taikūs miestai“
Jurbarko miesto mokyklų mokinių
darbų parodos pristatymas
Savivaldybėje (22 mokiniai)
Kalėdinis Jurbarko rajono
savivaldybės darbuotojų vakaras
Jurbarko verslo centre
(3 mokytojai)

(80 mokinių)

Kalėdinis koncertas-susirinkimas
akordeono klasės mokinių tėvams
(17 mokinių)
Dailės skyriaus 6 klasės mokinių
darbų paroda ,,Eglutė kitaip“
(8 mokiniai)
Dailės skyriaus mokinių ir tėvų
popietė „Kalėdinė mugė“
(26 mokiniai)
Dailės skyriaus 6 klasės mokinių
darbų paroda „Animaciniai herojai
dailininkų darbuose“ (8 mokiniai)
Dailės 5 klasės mokinių darbų
paroda „Vėduoklių istorijos“ (10
mokinių)

Lietuvių liaudies dainų popietė,
skirta Lietuvių kalbos dienai
„Padainuosime sustoję“
(84 mokiniai)
Dailės skyriaus 3 klasės mokinių
Pablo Pikaso paveikslų
interpretacija (13 mokinių)

XIV nacionalinio J. Švedo
konkurso 2019 II turas Kauno
Juozo Gruodžio konservatorijoje
(1 mokinys)
Jungtinio Lietuvos vaikų choro
koncertas Vilniaus Šv. Jonų
bažnyčioje (4 mokiniai)
VIII Lietuvos jaunųjų pianistų
šiuolaikinės fortepijoninės
muzikos konkursas ,,Šypsenėlė“
Vilniaus muzikos mokykloje
,,Lyra“ (1 mokinys)
Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos eufonijų ir tūbų
ansamblio „Low Frequency
Brass“ koncertas
Jurbarko Antano Sodeikos,
Garliavos meno mokyklų ir Juozo
Naujalio muzikos gimnazijos
akordeono klasės mokinių
koncertas „Draugystė“ mokykloje
(15 mokinių)
XIX Lietuvos pučiamųjų
instrumentų orkestrų čempionato
finalas Palangoje (45 mokiniai)
Mokyklos organizuojamas I-asis
respublikinis vaikų ir jaunimo
tautinių šokių festivalis „Šokim

„Muzikos galia“, skirtas
kompozitoriaus Stasio Šimkaus
gimimo metinių paminėjimui
Seredžiuje
(23 mokiniai)
Geriausių Jurbarko sportininkų
apdovanojimų šventė Jurbarko KC
(8 mokiniai)
Lietuvos valstybės atkūrimo
dienai skirtas renginys Jurbarko
viešojoje bibliotekoje (2 mokiniai)
Vasario 16-osios minėjimo šventė.
Bendras Jurbarko Antano Sodeikos
meno mokyklos ir Veliuonos
kultūros centro renginys Veliuonoje
(15 mokinių)
Mokytojo, kompozitoriaus
Kęstučio Andriaus Vasiliausko
kūrybos vakaras Jurbarko KC
Mokinių dailės olimpiados
rajoninis turas Jurbarko viešojoje
bibliotekoje (3 mokiniai)

Renginys „Teatro kariuomenė“,
skirtas gen. Jono Žemaičio-Vytauto
atminimui Jurbarko KC
(1 mokinys)
Dailės skyriaus mokinių darbų
paroda „Po Angelo sparnu“
Skirsnemunės bibliotekoje

(18 mokinių)

Pasaulinis akordeono konkursas
„72Ath COUPE MONDIALE“
Shenzhen (Kinija) (akordeono
mokytojas)

Susitikimas su dizainereiliustratore Jūrate Veteikyte.
Renginio tema: ,,Plakato-skelbimo
dizaino ypatumai“ mokykloje
(19 mokinių)
Dailės skyriaus 5 klasės mokinių
darbų paroda „Jausmai“
(10 mokinių)
Dailės skyriaus 3 klasės mokinių
darbų paroda ,,Užgavėnių kaukės“
(13 mokinių)
Dailės skyriaus 5 kl. mokinių darbų
paroda „Kultūrų mozaika.
Meksikos mirties kaukės“
(10 mokinių)

šokim, Lietuvėle“
(37 mokiniai ir apie 400 dalyvių)
III – asis respublikinis muzikos
festivalis „Skambėk, pavasarėli!“
Trakų Vokės dvare
(6 mokiniai)

(12 mokinių)

Respublikinis jaunųjų pianistų
konkursas ,,Skambioji klaviatūra“
Kaišiadorių meno mokykloje
(1 mokinys)
XIV nacionalinio J. Švedo
konkurso 2019 III turas Vilniaus
Balio Dvariono muzikos
mokykloje (1 mokinys)

Dailės skyriaus mokinių darbų
paroda „Pasaulio kaukės“
Raudonės bibliotekoje
(16 mokinių)
Šokių klasės mokinių dalyvavimas
Užgavėnėms skirtame renginyje
Jurbarko KC (35 mokiniai)

III respublikinė jaunųjų
kanklininkų olimpiada
„Skambiosios stygos“ Klaipėdos
Jeronimo Kačinsko muzikos
mokykloje (3 mokiniai)

Bendras mokyklos ir Veliuonos
Antano ir Jono Juškų gimnazijos
renginys „Dainomis apjuosta“,
skirtas Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dienai Veliuonoje (26
mokiniai)
Bendras mokyklos ir Juodaičių
pagrindinės mokyklos renginys
„Lietuva - giedanti paukštė"
Juodaičiuose (26 mokiniai)
Jurbarko Antano Sodeikos meno
mokyklos koncertas, skirtas
Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dienai Jurbarko KC
(96 mokiniai)
Polifoninės muzikos koncertas
Jurbarko K. Donelaičio ev.
liuteronų bažnyčioje (16 mokinių)

Dailės skyriaus 4 kl. mokinių darbų Vaikų, jaunimo ir suaugusių
paroda „Tai, kuo kvėpuoju“
konkursas LMSA ,,Šokio fiesta –
(12 mokinių)
2019” Kaune (21 mokinys)
Dailės skyriaus 2 klasės mokinių
darbų paroda ,,Velykų margučiai“
(9 mokiniai)
Dailės skyriaus 4-5 klasės mokinių
darbų paroda ,,Miniatiūros“
(22 mokiniai)

Respublikinis jaunųjų atlikėjų
festivalis ,,Muzika Muziejuje
2019 “ Kauno M. ir K.
Petrauskų muziejuje
(42 mokiniai)
Respublikinis šiuolaikinio šokio
konkursas „Emocijos“ Jurbarko
KC (22 mokiniai)

Dailės skyriaus 3 klasės mokinių
,,Pablo Pikaso paveikslų reljefinės
interpretacijos" Jurbarko viešojoje
bibliotekoje (13 mokinių)

Kanklių muzikos koncertas „Ten,
kur svajonė laukia“ (15 mokinių)

Mokyklos absolventų išleistuvių
šventė (64 mokiniai)

Edukacinė-kultūrinė išvyka į
medijų operą „Traviata“ muzikų
sąjungos namuose ir 2 susitikimai
Vilniuje: su kompozitoriaus M. K.
Čiurlionio proanūkiu-pianistu R.
Zubovu Čiurlionio namuose ir su
Antano Sodeikos dukra Angele
Sodeikaite-Mažeikiene A.
Sodeikos namuose (42 mokiniai)
Jurbarko Antano Sodeikos ir
Lazdijų meno mokyklų koncertas
mokykloje (49 mokiniai)

Edukacinis užsiėmimas-koncertas
„Muzikos garsuose“ Vaikų
studijoje „O, vaikyti” (2 mokiniai)

Dailės skyriaus 6 klasės mokinių
darbų paroda „2 viename“
Animaciniai herojai garsiausių
pasaulio dailininkų darbuose
Jurbarko viešojoje bibliotekoje
(8 mokiniai)
Dailės 6 klasės mokinių darbų
paroda „Vincent‘o van Gogh‘o
pasaulis“, skirta dailininko 165 –
osioms gimimo metinėms
Skirsnemunės bibliotekoje
(8 mokiniai)
Jurbarko miesto ir verslo dienos
2019 (26 mokiniai)

Dailės skyriaus mokinių pusmečio
darbų atsiskaitymo paroda (52
mokiniai)

Garliavos meno mokyklos ir
Jurbarko Antano Sodeikos meno
mokyklos akordeono klasės
mokinių bendras koncertas
Garliavoje (22 mokiniai)

Suaugusių dailės ugdymo mokinių
darbų paroda (5 mokiniai)

VII Respublikinis Romualdo
Žaldoko smuikininkų ir
violončelininkų konkursas
Klaipėdos Stasio Šimkaus
konservatorijoje (1 mokinys)
II respublikinis pianistų konkursas Ikimokyklinio amžiaus vaikų ir
„Piano ambitus“ Kaune (2
pradinių klasių mokinių renginys
mokiniai)
„Šokių šventė 2019“ Jurbarko
Naujamiesčio progimnazijoje (22
mokiniai)
Miniatiūrų konkursas-paroda
Dalyvavimas muzikos pamokoje
,,Dialogai su gamta“ Kauno
tema: „Lietuvių liaudies
Juozo Grušo meno gimnazijoje
instrumentai” Skirsnemunės Jurgio

Mokyklos absolventų diplominių
darbų paroda (8 mokiniai)

(6 mokiniai)
Respublikinis jaunųjų pianistų
festivalis „Muzikinės akimirkos“
Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio
menų mokykloje (7 mokiniai)
Bendras Jurbarko Antano
Sodeikos ir Lazdijų meno
mokyklų koncertas Lazdijuose
(43 mokiniai)
IV respublikinis jaunųjų pianistų
konkursas „Jaunieji fortepijono
lyderiai 2019“ Kaune (1 mokinys)
Tautinių instrumentų ansamblių ir
orkestrų festivalis „Trimitatis“
Plungės meno mokykloje (10
mokinių)
Respublikinė dailės olimpiada
Mažeikiuose (1 mokinys)
Šakių meno mokyklos ir Jurbarko
Antano Sodeikos meno mokyklos
pučiamųjų instrumentų koncertas
mokykloje (5 mokiniai)
VI Lietuvos vaikų ir jaunimo
chorų festivalis-konkursas „Mes
Lietuvos vaikai“ Klaipėdoje
(7 mokiniai)
I-asis Kauno regiono vaikų
muzikos ir meno mokyklų
pučiamųjų instrumentų orkestrų
festivalis Kauno Juozo Gruodžio

Baltrušaičio pagrindinėje
mokykloje (6 mokiniai)
Muziejaus naktis Jurbarko krašto
muziejuje (5 mokiniai)
Tradicinis pažintinis švietėjiškas
renginys „Į meno šalį“ (mokyklų I
klasių mokiniams) mokykloje
(34 mokiniai)
Dailės skyriaus mokinių darbų
paroda Jurbarko Naujamiesčio
progimnazijoje (10 mokinių)
Surengti 8 koncertai „Grojančio
parko valanda“ Jurbarko dvaro
parke (204 mokiniai)
Aviacijos ir motociklų šventė
„Moto Jurginės“ Smalininkų
kartodrome (22 mokiniai)
Šokio klasės mokinių programa
Jurbarko Naujamiesčio
progimnazijos stovykloje „Vasara
be kompiuterio 2019“
(22 mokiniai)
6 meno mokyklos pristatymai
Jurbarko Naujamiesčio
progimnazijos stovyklos „Vasara
be kompiuterio 2019“ dalyviams
mokykloje (apie 90 dalyvių)
Dailės 5 klasės mokinių abstraktaus
ekspresionizmo darbų paroda
„Emocijos“ Jurbarko viešojoje
bibliotekoje (10 mokinių)

konservatorijoje (32 mokiniai)
Estrados ir džiazo muzikos stovykla
„Nauji vėjai Jurbarke 2019“
(34 mokiniai)
Dailės 6 klasės mokinių darbų
paroda „2 viename“.
Animaciniai herojai garsiausių
pasaulio dailininkų darbuose
Skirsnemunės bibliotekoje (8
mokiniai)
Muzikos kava. Pašnekesiai apie
mūsų krašto muzikus, jų vietą šalies
ir užsienio muzikiniame gyvenime
Jurbarko KC (1 mokinys)

2018–2019 m. m. Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla dirbo sėkmingai. Sudaromos sąlygos mokinių kompetencijų ugdymui,
kuris organizuojamas atsižvelgiant į jų asmenybę, galimybes ir poreikius. Užtikrinant ugdymo kokybę ir prieinamumą pradėta įgyvendinti
ankstyvojo muzikos, dailės, šokio meninio ugdymo bei suaugusiųjų muzikos ir dailės ugdymo programas. 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. Suorganizuota virš 50 akademinių koncertų, egzaminų, perklausų, darbų peržiūrų, stebimi koncertai, parodos ir kita
mokytojų ir mokinių veikla. Suteikta savirealizacijos galimybė įvairių gabumų mokiniams koncertų, parodų tėveliams metu.
Taikyti netradiciniai ugdymo metodai: surengtos 5 edukacinės išvykos, Šakių ir Jurbarko meno mokyklų mokinių kūrybinės
dirbtuvės. Smuiko klasės mokinė dalyvavo smuiko virtuozo iš Prancūzijos Cesar Velev meistriškumo pamokoje Vilniuje. Suorganizuotas Iasis respublikinis vaikų ir jaunimo tautinių šokių festivalis „Šokim, šokim, Lietuvėle“ , kuriame dalyvavo apie 400 dalyvių iš Panevėžio,
Šiaulių, Šakių, Raudondvario, Vainuto, Klaipėdos ir Jurbarko miestų.
Apsilankyta Antano Sodeikos namuose Vilniuje, pas jo dukrą Angelę Sodeikaitę-Mažeikienę ir muzikų sąjungos namuose, kuriuose
dukra dalinosi prisiminimais apie savo tėvą operos dainininką. Dalyvauta ir pasidalinta žiniomis apie Antano Sodeikos gyvenimą, jo meninę
veiklą Jurbarko K. Glinskio teatro rengtame pašnekesių renginyje „Muzikos kava“ apie mūsų krašto muzikus, jų vietą šalies ir užsienio
muzikiniame gyvenime.
Puoselėjamas konstruktyvus bendradarbiavimas su kitomis ugdymo įstaigomis ir socialiniais partneriais: suorganizuota bendra
meninė veikla su šešiomis muzikos ir meno mokyklomis; palaikomi dalykiniai ryšiai su Kauno Juozo Gruodžio konservatorija; įgyvendintas

bendras projektas su Lazdijų meno mokykla, surengti koncertai-viešnagės Jurbarke ir Lazdijuose. Tokie pat mainai vyko ir tarp mūsų bei
Garliavos meno mokyklos akordeono klasės mokinių ir mokytojų; suorganizuotas profesionalios muzikos Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos eufonijų ir tūbų ansamblio „Low Frequency Brass“ koncertas mokykloje.
Organizuota mokyklos veikla, skatinanti mokinių meninę saviraišką, bendravimą, pilietiškumą, tautinės kultūros pažinimą. Surengti
35 mokyklos lygmens renginiai, dalyvauta 48-iuose renginiuose bendradarbiaujant su rajono institucijomis, 46-iuose respublikinio lygmens
renginiuose, 16-oje tarptautinio lygmens renginių. Surengti 6 meno mokyklos pristatymai Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos stovyklos
„Vasara be kompiuterio 2019“ dalyviams mokykloje. Vykdytoje meninėje akcijoje Jurbarko dvaro parke „Grojančio parko valanda“ 8
vakarus rengti koncertai, parodos, dailės klasės mokinių meniniai užsiėmimai su atvykusiais mažaisiais renginio svečiais. Pagal
organizacijos „Merai už taiką“ kvietimą dalyvauti piešinių konkurse „Taikūs miestai“ kartu su Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi
suorganizuotas Jurbarko miesto mokyklų konkurso etapas. Sulaukta 43 darbų, iš jų 22 – mūsų mokyklos mokinių, suorganizuotas darbų
parodos pristatymas savivaldybėje. 20 geriausių darbų išsiųsta į Japoniją, jų autoriams įteikti Mero apdovanojimai ir Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus padėkos raštai. Sulaukta žinios iš Japonijos, kad mokyklos mokinė Austėja Tenikaitytė ir jos mokytoja Inesa Bosaitė pelnė 3
vietą.
Suorganizuoti 8 tradiciniai renginiai, vienas iš jų – tradicinis pažintinis-švietėjiškas renginys „Į meno šalį“, skirtas 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 2019–2020 m. m. pradėti lankyti mokyklą
pageidavo 62 mokiniai ir 14 ankstyvojo ugdymo programos ugdytiniai, 4 dailės ir 3 muzikos suaugusiųjų ugdymo programos mokiniai.
Nedaug mokinių rinkosi chorinio dainavimo klasę, nors choras dažnai koncertavo, kvietė vaikus mokytis mūsų mokykloje.
Vykdyta tarpdalykinė integracija: atlikdami bendrą programą, kartu dirbo fortepijono, smuiko ir šokio klasės mokiniai ir mokytojai.
Prie tautinių šokių kolektyvo „Mituvėlė“ suburta mokinių ir mokytojų kapela. Muzikos skyriaus mokiniai buvo kviečiami muzikiniais
pasirodymais papuošti dailininkų parodų atidarymus, knygų pristatymus.
Suorganizuotas mušamųjų muzikos instrumentų ir perkusijos klubo įkūrėjo, mokytojo metodininko Večeslav Krasnopiorov
seminaras-atviros pamokos „Grojimas mušamaisiais muzikos instrumentais“. Taip pat surengtas susitikimas su dizainere-iliustratore Jūrate
Veteikyte, renginio tema – ,,Plakato-skelbimo dizaino ypatumai“. Surengta projekto „Mes už originalias natas“ paskaita mokytojams.
Nutarta įdiegti el. EDUKA dienyną ir naudoti jį dailės ir šokio klasėse. Nupirkti kompiuteriai, suorganizuoti mokymai, konsultacijos,
tačiau sistema neveikė sklandžiai, todėl tikėtina, kad dienynas bus naudojamas 2019–2020 m. m.
Mokyklos veikla nuolat viešinama rajono žiniasklaidoje, mokyklos internetinėje svetainėje. Visuomenė informuojama apie mokyklos
mokinių ir meninių kolektyvų pasiekimus.
87 proc. darbuotojų dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Mokytojai nuolat dalijasi gerąja patirtimi su kolegomis,
dalyvauja konkursų, egzaminų vertinimo komisijos darbe. Muzikos istorijos mokytoja pristatė vokiečių kompozitorių kūrybą vokiečių
kalbos dienų savaitės renginyje „O kaip vokiškai?“; akordeono klasės mokytojas talkino edukacinėje paskaitoje „Linksmasis akordeonas.
Kodėl?“ mažojoje kultūros sostinėje Vadžgiryje; mokytojas, kompozitorius Kęstutis Andrius Vasiliauskas surengė kūrybos vakarą miesto
kultūros centre. Mokytojas Audrius Daučianskas dalyvavo Pasauliniame akordeono konkurse „72Ath COUPE MONDIALE“ Shenzhen
(Kinija) ir pelnė 9 vietą. Surengta edukacinė kelionė-seminaras mokytojams Zyplių dvare.

Mokytojų ir tėvų susirinkimuose, individualiuose pokalbiuose aptariami mokinių mokymosi rezultatai. Tėvai kviečiami dalyvauti
mokyklos renginiuose, jie dalyvauja Mokyklos tarybos veikloje. Gruodžio mėnesį surengta 10 Kalėdinių renginių-susirinkimų visų klasių
mokinių tėvams.
Vienam mokytojui suteikta vyr. mokytojo kategorija.
Visi darbuotojai pagal Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarką įvertinti už praėjusių metų vykdytas
užduotis, jiems skirtos einamųjų metų užduotys. Mokyklos veiklos ataskaita pristatyta mokyklos bendruomenei ir Jurbarko rajono
savivaldybės tarybai.
Palaikomi esami ir mezgami nauji bendradarbiavimo ryšiai. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Lazdijų meno mokykla ir
Jurbarko krašto muziejumi. Bendradarbiaujant su Jurbarko kultūros centru įgyvendintas projektas „Nauji vėjai Jurbarke 2019“
Atliktas mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. Atlikto vertinimo privalumai: mokymasis mokykloje organizuojamas taip, kad
atitiktų mokinio gebėjimus; mokinys gali pamokos metu paklausti savo mokytojo, jei ko nors nesupranta; užduodami namų darbus
mokytojai visada suprantamai paaiškina užduotis, kurias reikės atlikti; mokinio ir mokytojo santykiai pamokoje grindžiami pagarba,
pasitikėjimu; tėvams ir kitiems namiškiams įdomu, kaip mokiniui sekasi mokykloje, domisi mokinio dalyvavimu įvairiuose renginiuose,
konkursuose, festivaliuose.
Atlikto vertinimo trūkumai: mokytojai ne visada informuoja mokinio tėvus apie tai, kaip jam sekasi mokykloje, ne visada mokytojai
domisi, kaip tėvai vertina mokinio mokymosi rezultatus; trūksta nuolatinio ir sistemingo mokinio vertinimo; pamokų metu mokytojai
nepakankamai laiko skiria mokinio mokymosi įsivertinimui bei refleksijai (apibendrinimui); mokinio įsivertinimas skiriasi nuo mokytojo
įvertinimo. Tobulintinos veiklos sritys: mokinio vertinimas ir įsivertinimas. Mokyklos direktorė ir pavaduotoja ugdymui dalyvavo seminare
muzikos ir meno mokyklų vadovams ir pavaduotojams dėl vidinio įstaigos įsivertinimo.
Siekiama sukurti jaukią, modernią ir saugią mokyklos ugdymo aplinką. Pagal regiono plėtros projektą atliktas remontas mokyklos
koncertų salėje, sutvarkyta patalpa po scena, nupirkta scenos apšvietimo ir garso aparatūra, vaizdo projektorius su ekranu, molbertai,
paveikslų pakabinimo sistemos, molbertai, kompiuteris, staliukas kompiuteriui, 3 akordeonai, kėdės žiūrovams ir atlikėjams, vežimėlis
kėdėms, kabyklos rūbams, metalinės spintos, apsauginės žaliuzės- langinės.
Iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžete patvirtintų asignavimų švietimo objektų plėtros ir modernizavimo lėšų įrengti du kabinetai.
Iš lėšų mokymo reikmėms ir iš pajamų už teikiamas paslaugas lėšų nupirkta instrumentų ir jų priedų, įsigyta natų, mokymo
priemonių dailei, tautiniai rūbai šokėjams.
Jurbarko rajono savivaldybės kontrolieriaus pavedimu mokykloje atliktas Jurbarko rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto vykdymo ir
finansinių ataskaitų rinkinio finansinis ir teisėtumo auditas. Pagal Jurbarko rajono savivaldybės administracijos planą atliktas kompleksinis
mokyklos civilinės saugos būklės ir statinių techninės priežiūros patikrinimai.
Dėl finansinių priežasčių neįgyvendintos priemonės – koridoriaus remontas, grindų dangos choreografijos salėje keitimas, šaligatvio
klojimas, šoninių durų keitimas, kompiuterių, medijos įsigijimas, mokyklos vėliavos atnaujinimas – 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. Tenkinti ir plėtoti ugdymosi, saviraiškos, pažinimo poreikius, skatinti bendradarbiavimą.
Priemonės

Priemonių įgyvendinimas

Matavimo
vienetas

Atsakingas

Laikas

Laukiamas rezultatas, rodiklis

Akademinių koncertų, egzaminų,
perklausų, darbų peržiūrų organizavimas

50 renginių

Loreta
Ševelienė
Zita Liktienė

Per metus

Pasirengimas 2020 m. Lietuvos
moksleivių dainų šventei

4 kolektyvai

Loreta
Ševelienė
Mokytojai

Liepa

Dalyvavimas rajono, šalies,
tarptautiniuose, konkursuose

20 renginių

Mokytojai

Per metus

Naujų ugdymo programų vykdymas

1 programa

Loreta
Ševelienė
Zita Liktienė
Mokytojai

Per metus

Mokytojai įvertina mokinių
pasiekimų rezultatus,
išskiria sėkmes, analizuoja
trūkumus, numato tobulinimo
galimybes
Mokiniai pajaučia kultūros
tradicijas, jų tęstinumą iš kartos į
kartą, ugdomos vertybinės
nuostatos
Pasiekimai verčia mokinius nuolat
siekti ugdymosi kokybės, ugdo
atsakomybės jausmą, motyvuoja
tolesnei sėkmei
Įgyvendinama solinio dainavimo
ugdymo programa.

1. Uždavinys. Siekti nuolatinės meninio ugdymo kokybės.
Ugdomoji ir
pasirengimo
konkursams
veikla

Įvairių gabumų mokinių koncertų, parodų 8-10 renginių
organizavimas

Per metus

IKT diegimas ir naudojimas pamokose

1-2

Mokytojai

Per metus

Elektroninio dienyno įdiegimas

2 skyriai

Loreta

Per metus

Įvairių gabumų mokiniams
suteikiama savirealizacijos
galimybė, skatinama saviraiška
Atsiranda galimybė modernizuoti
ugdymo procesą.
Įdiegtas elektroninis dienynas

Kvalifikacijos
tobulinimas,
metodinė veikla

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

90 proc.

Atestacijos komisijos veiklos vykdymas

2 posėdžiai
3

Mokytojų atestacijos vykdymas

1-2

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

dailės ir šokio skyriuose
Per metus

Įgytos žinios prisideda prie
efektyvesnio darbo ir kokybės
siekio

Per metus

Per metus

Didėja įgijusių aukštesnę
kvalifikaciją pedagoginių
darbuotojų skaičius. Vykdoma
mokytojų atestacija.

Veiklos kokybės
įsivertinimo
tobulinimas

Susipažinimas su nauja neformaliojo
vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos
kokybės užtikrinimo metodika,
įsivertinimo modelio nustatymas
Veiklos kokybės įsivertinimas

3 posėdžiai

Zita Liktienė
Įsivertinimo
grupė

Rugsėjisgruodis

Bendravimo ir
bendradarbiavimo
kultūros
puoselėjimas ir
stiprinimas

Partnerystės ryšių su Vokietijos
Krailshaimo, Jurbarko miesto partnerio,
muzikos mokykla plėtotė

Susitikimas

Loreta
Ševelienė

Rugsėjis

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

Išvyka

Loreta
Ševelienė

2019 m.

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

100 renginių

Loreta
Ševelienė
Mokytojai

Per metus

Pasirengiama mokyklos veiklos
kokybės įsivertinimui, įgyjama
metodinių žinių, kurios taikomos
atliekant veiklos įsivertinimą.
Atlikta
VasarisAtliktas veiklos kokybės
apklausa
balandis
įsivertinimas
2. Uždavinys. Stiprinti bendruomeniškumą, puoselėti partnerystę su kitomis Lietuvos bei užsienio ugdymo įstaigomis, socialiniais partneriais.
Surengtas susitikimas Vokietijoje
su Krailshaimo muzikos
mokyklos direktore dėl tolimesnio
mokyklų bendradarbiavimo
Suorganizuota koncertinė kelionė
į Moldovą, mokiniams atsiranda
galimybė tęsti prasidėjusią
draugystę, pristatyti save,
susipažinti su kitos šalies kultūra.
Meninėje veikloje dalyvauja visi
mokytojai ir apie 90 proc.
mokinių, kurie stiprina
pasitikėjimą savimi, įgyja
sceninės ir koncertinės patirties

edukaciniuose renginiuose
Loreta
Ševelienė
Mokytojai
Loreta
Ševelienė
Mokytojai

Per metus

Puoselėjamos mokyklos tradicijos

Per metus

2

Loreta
Ševelienė
K.
Donauskienė
J. Misiūnienė

2019 m.

Mokyklos tradicijų puoselėjimas.

5-6

Loreta
Ševelienė
Mokytojai

Per metus

Naujų tradicijų kūrimas

1-2

Loreta
Ševelienė
Loreta
Ševelienė
Mokytojai
Loreta
Ševelienė
Mokytojai
Loreta
Ševelienė
Mokytojai

Per metus

Stiprėja teigiami įspūdžiai
ir emocijos bei ryšiai su
kitomis mokyklomis, socialiniais
partneriais
Suorganizuotas II-asis
Respublikinis vaikų ir jaunimo
tautinių šokių festivalis „Šokim,
šokim, Lietuvėle“ ir V
Respublikinis jaunųjų pianistų
festivalis „Pavasario mozaika“
Renginiuose dalyvauja dauguma
mokyklos bendruomenės narių,
formuojasi ir didėja pilietinė bei
tautinė savimonė
Suburtas veiklių tėvų klubas,
stiprėja bendruomenė
Mokykla bus meno ir kultūros
židinys

Loreta
Ševelienė

Per metus

Renginių ciklas, skirtas Antano Sodeikos
130-osioms gimimo metinėms paminėti

5-6 renginiai

Konstruktyvaus bendradarbiavimo su
kitomis ugdymo įstaigomis ir socialiniais
partneriais puoselėjimas

15-20 veiklų

Respublikinių festivalių organizavimas

Renginių, kūrybinių susitikimų
profesionalais organizavimas

Mokyklos veiklos
sklaidos

su 3-4

Kūrybinės stovyklos, plenerai, išvykos ir 3-4
pan.
Edukacinės kelionės-seminarai
2-3
2-3
Susitikimų su buvusiais mokyklos
auklėtiniais, tęsiančiais mokslą
aukštesnės pakopos meno studijose
organizavimas
Glaudus
bendradarbiavimas
su
žiniasklaida

Per metus

Per metus

Per metus

Tikslingai naudojamos įvairios
edukacinės aplinkos, skatinama
mokinių saviraiška
Stiprėja mokinių motyvacija
mokytis matant buvusių mokinių
teigiamus pavyzdžius
Stiprėja mokyklos įvaizdis

tobulinimas

Internetinės svetainės priežiūra

Inesa Bosaitė
Rasa
Laskevičienė

Per metus

Nuolat atnaujinama informacija
apie mokyklos veiklą

2. Tikslas. Kurti jaukią, modernią ir saugią ugdymo (-si) aplinką.
PRIEMONĖS

Priemonių įgyvendinimas

ATSAKINGAS

LAIKAS

IŠTEKLIAI

Estetinio vaizdo
kūrimas

Koridoriaus remontas

R. Bakšienė

2019 m.

Šoninių durų keitimas

R. Bakšienė

Per metus

Šaligatvio klojimas
Garso
izoliacijos
gerinimas
pučiamųjų
instrumentų ir akordeono klasėse.
Darbų saugos ir sveikatos, higienos normų
reikalavimų laikymasis
Etiketo ir saugaus elgesio reikalavimų
laikymasis
Akustinio pianino, marimbos įsigijimas

R. Bakšienė
R. Bakšienė

Per metus
Per metus

Pajamų už teikiamas paslaugas, paramos,
biudžeto lėšos
Pajamų už teikiamas paslaugas, biudžeto
lėšos
Biudžeto lėšos
Pajamų už teikiamas paslaugas lėšos

Darbuotojai

Nuolat

Žmogiškieji ištekliai

Darbuotojai

Nuolat

Žmogiškieji ištekliai

R. Bakšienė

Per metus

Lėšos mokymo reikmėms

Mokyklos
materialinės bazės
turtinimas
Baldų sekretoriaus ir buhalterio kabinetui
įsigijimas
Kompiuterių, medijos įsigijimas
Muzikinės literatūros ir natų įsigijimas

R. Bakšienė

Pajamų už teikiamas paslaugas lėšos

R. Bakšienė

Per metus

R. Bakšienė

Per metus

Dailės
skyriaus
aprūpinimas
mokymo R. Bakšienė
priemonėmis.
Mokyklos atributikos ir kitų priemonių,
R. Bakšienė
reprezentuojančių mokyklą turtinimas (vėliava, Dailės mokytojai
marškinėliai ir kt.)

Per metus
Per metus

Lėšos mokymo reikmėms, pajamos už
teikiamas paslaugas, biudžeto lėšos
Lėšos mokymo reikmėms, pajamos už
teikiamas paslaugas
Lėšos mokymo reikmėms, pajamos už
teikiamas paslaugas, biudžeto lėšos
Pajamų už teikiamas paslaugas lėšos

Instrumentų ir jų priedų, įvairių prekių
įsigijimas (pagal poreikį ir esamas finansines
galimybes)

R. Bakšienė

Per metus

Lėšos mokymo reikmėms, pajamos už
teikiamas paslaugas, paramos, biudžeto
lėšos

POSĖDŽIAI
Eil.
nr.
1

Savivaldos institucijos
pavadinimas
Mokytojų tarybos posėdis

2

Metodinės tarybos posėdis

3
4

Mokyklos tarybos posėdis
Mokytojų tarybos posėdis

5
6
7

Mokyklos tarybos posėdis
Metodinės tarybos posėdis
Mokytojų tarybos posėdis

8

Mokyklos tarybos posėdis

9

Metodinės tarybos posėdis

Darbo turinys

Data

2018-2019 m. m. mokyklos veiklos apžvalga. Naujų mokslo metų
pradžios ir prioritetų 2019-2020 m. m. nustatymas. Aktualių
etatinio apmokėjimo klausimų aptarimas.
Individualių, teminių planų ir kolektyvų programų aptarimas,
mokinių pasiekimų vertinimo tvarkos patikslinimas
Mokyklos veiklos plano 2019-2020 m. m. aptarimas
2019-2020 m. m. pirmo pusmečio veiklos plano bei ugdymo
proceso analizė; 2019 m. strateginių tikslų įgyvendinimo analizė
Mokyklos ugdymo plano 2019–2020 m. m. aptarimas.
Įsivertinimo anketų apie mokyklos veiklą analizės pristatymas
2019-2020 m. m. ugdymo plano įgyvendinimas;
Ugdymo plano 2020-2021 m. m. projekto svarstymas
Mokinių, kurie turėtų būti atleisti nuo mokesčio už mokslą,
dokumentų svarstymas
Mokytojų lankytų kvalifikacinių kursų ir seminarų pristatymas bei
aptarimas.

Atsakingas

Rugpjūtis

L. Ševelienė

Rugsėjis
Sausis
Spalis
Gruodis

R. Balčiūnienė

Birželis
Birželis
Birželis

V. Bakšys
R. Balčiūnienė
Z. Liktienė

Pagal atskirus
pranešimus
Pagal atskirus
pranešimus

V. Bakšys

V. Bakšys
Z. Liktienė
L. Ševelienė

R. Balčiūnienė

PRIEŽIŪROS PLANAS
Eil.
Nr.

Tema

Atsakingas

Data

Aptariama

1

Mokymosi sutarčių pasirašymas

2
3
4

Pamokų tvarkaraščiai
Mokinių asmens bylos
Individualaus ugdymo ir darbo su grupe dienynai
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

5
6
7
8
9

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

Rugsėjis

Individualiai

Rugsėjis Sausis
Per mokslo metus
Per mokslo metus
Per mokslo metus

Metodinėje taryboje, individualiai
Metodinėje taryboje, individualiai
Metodinėje taryboje, individualiai
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
5
6
7
8
9

Tema

Atsakingas

Data

Mokyklos ūkinės veiklos priežiūra

R. Bakšienė

Nuolat

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

Z. Liktienė
R. Laskevičienė
Mokytojai
R. Laskevičienė
R. Bakšienė
Komisija
R. Laskevičienė
R. Bakšienė
R. Bakšienė
R. Bakšienė

Nuolat
Nuolat

Sąmatos rengimas
Mokyklos inventorizacija
Mokyklos buhalterinės apskaitos priežiūra
Viešieji pirkimai
Darbuotojų darbo ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos priežiūra
Techninio personalo darbo priežiūra

Spalis
Gruodis
Nuolat
Nuolat
Nuolat
Nuolat

Priedas

JURBARKO ANTANO SODEIKOS MENO MOKYKLOS
2019–2020 M. M. UGDOMOSIOS, MENINĖS, METODINĖS IR KITOS VEIKLOS PLANAS
Veiklos pavadinimas
Naujų mokslo metų atidarymo šventė

Vieta
Mokykloje

Data
Rugsėjis

Kanklių ansamblio „Smilga“ dalyvavimas III tarptautiniame tautinės
instrumentinės muzikos festivalyje-konkurse „Kanklėmis kankliuokime,
sutartinę traukime“
Jurbarko ir Šakių meno mokyklų dailės skyriaus mokinių dienos pleneras

Jungėnų kultūros
namuose

Rugsėjis

Dvaro parke

Rugsėjis

Miniatiūrų konkurso „Dialogai su gamta. Mano kraštas“ nugalėtojų
apdovanojimų šventė ir edukacinė išvyka Kauno į tekstilės bienalę M. Žilinsko
galerijoje.
Dailės skyriaus mokinių darbų paroda
Dailės skyriaus mokinių darbų paroda „Vėduoklių istorijos“
Suaugusiųjų ugdymo programos dailės darbų paroda
Meno mokyklą lankančių Naujamiesčio progimnazijos mokinių dailės darbų
paroda
Mokyklos absolventų diplominių darbų paroda

Kauno J. Grušo meno
gimnazijoje

Rugsėjis

Mokykloje
Viešojoje bibliotekoje
Viešojoje bibliotekoje
Naujamiesčio
progimnazijoje
Mokykloje

Rugsėjis
Rugsėjis
Rugsėjis
Rugsėjis

Koncertas Pasaulinei muzikos dienai paminėti

Kidulių pagrindinėje
mokykloje

Spalis

Rugsėjis

Atsakingas
L. Ševelienė
Z. Liktienė
V. Bakšys
R. Balčiūnienė
I. Bosaitė
L. Rušienė
L. Rušienė
I. Bosaitė
I. Bosaitė
L. Rušienė
I. Bosaitė
L. Rušienė
I. Bosaitė
L. Rušienė
M. Murauskas
J. Misiūnienė
D. Švedienė

Dailės ir muzikos skyriaus mokinių ir mokytojų dalyvavimas VI menų
festivalyje „Minunile Artei“
Edukacinė programa Jurbarko vaikų lopšelio-darželio vaikams

Kriuleni (Moldova)
meno mokykloje
Mokykloje

Spalis

L. Ševelienė

Spalis

Respublikinė praktinė konferencija „Tautinės muzikos asociacijos „Trimitatis“
veikla bei ateities gairės“, skirta Algirdo Vyžinto 90-mečiui pažymėti.
Metodinė – praktinė konsultacija su Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos
dėstytoja E. Grigoniene

Klaipėdoje

Spalis

Kauno Juozo
Gruodžio
konservatorijoje
Gelgaudiškio dvare

Spalis

L. Ševelienė
mokytojai
R. Balčiūnienė
V. Vasiliauskienė
V. Račkauskienė

Šakiuose
Mokykloje

Spalis
Spalis

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

Mokykloje
Panevėžio dailės
mokykloje
Mokykloje
Mokykloje

Spalis
Spalis

L. Rušienė
L. Rušienė

Spalis
Spalis

L. Rušienė
I. Bosaitė

Šakių KC

Lapkritis

K. Donauskienė

Raseinių meno
mokykla

Lapkritis

J. Misiūnienė
D. Švedienė

Kėdainių muzikos
mokykla
Kauno 1-oji muzikos
mokykla
Kauno Juozo Naujalio
muzikos gimnazija
Garliavos muzikos
mokykla

Lapkritis

R. Česnulevičiūtė

Lapkritis

V. Račkauskienė
R. Česnulevičiūtė
V. Račkauskienė
R. Česnulevičiūtė
A. Daučianskas

V Respublikinis jaunųjų pianistų festivalis ,,Rudens spalvos“
Respublikinis šiuolaikinio šokio festivalis „Pašėlusiu ritmu“
Dailės skyriaus 5 klasės mokinių darbų paroda „Joan‘o Miro pasaulis mano
akimis“
Suaugusiųjų ugdymo programos dailės darbų paroda
Tarptautinis g rafinės miniatiūros konkursas
Dailės skyriaus 1-2 klasės mokinių darbų paroda ,,Stebuklingas medis“
Dailės skyriaus 6 klasės mokinių darbų paroda „2 viename. Animaciniai herojai
mėgstamiausių dailininkų darbuose“
Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudiškų šokių grupių, ansamblių, šokio studijų
konkursas-festivalis „AGUONĖLĖ“
Jurbarko Antano Sodeikos ir Raseinių meno mokyklų jaunųjų pianistų koncertassusitikimas „Rudens mozaika“.
Edukacinė programa renginio dalyviams
III respublikinis fortepijoninės ir kamerinės muzikos festivalis „Vaikystės perlai“
Devintasis Lietuvos muzikos mokyklų jaunųjų stygininkų konkursas
„Akimirkos“
XX-as Lietuvos muzikos ir meno mokyklų styginių instrumentų festivalis ARCO
I respublikinis jaunųjų akordeonistų konkursas „Akordeono virtuozų fiesta“

Spalis

Lapkritis
Lapkritis

III Nacionalinis Petro Vyšniausko
saksofonininkų konkursas-festivalis
XIX respublikinis jaunųjų pianistų festivalis-maratonas

Plungės KC

Lapkritis

Kaune

Lapkritis

V Tarptautinis Viktoro Radovičiaus
jaunųjų stygininkų konkursas

Vilniaus Naujosios
Vilnios muzikos
mokykla
Prienų KC

Lapkritis

Gruodis

K. Donauskienė

Kaune

Gruodis

Mokykloje

Gruodis

V. Binkauskas
R. Česnulevičiūtė
J. Misiūnienė
Z. Liktienė

Mokykloje

Gruodis

Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudiškų šokių grupių, ansamblių, šokio studijų
konkursas-festivalis „AGUONĖLĖ“ II turas
V Tarptautinis klasikinės muzikos atlikėjų konkursas „Kaunas Sonorum“
Senovinės muzikos koncertas-atsiskaitymas chorinio dainavimo klasės
mokiniams
Mokinių (antras instrumentas) Kalėdinis koncertas tėvams ir draugams
„Draugystė“

V. Binkauskas
L. Antanaitis
J. Misiūnienė
D. Švedienė
V. Račkauskienė
R. Česnulevičiūtė

Jurbarko K.
Donelaičio ev.
liuteronų bažnyčioje
Tarptautinis vaikų ir jaunimo meninės kūrybos darbų konkursas „Kalėdinis
Lietuvos mokinių
atvirukas“
neformaliojo švietimo
centre
Solinio dainavimo klasės mokinių vakaronė „Advento tyla pražysta džiugesiu...“ Mokykloje
tėvams ir mokyklos bendruomenei
Dailės skyriaus 5 klasės mokinių erdvinės kompozicijos darbų paroda
Mokykloje
„Meksikietiškos mirties kaukės“
Visų skyrių ir klasių mokinių tėvų susirinkimai-kalėdiniai koncertai
Mokykloje

Gruodis

R. Vaznienė
J. Žemliauskienė
L. Antanaitis
R. Antanaitienė
L. Ševelienė

Gruodis

L. Rušienė

Gruodis

R. Šličkutė

Gruodis

I. Bosaitė

Gruodis

Dailės skyriaus klasės mokinių „Kalėdinė mugė“

Mokykloje

Gruodis

Tradicinės kalėdinės dailės skyriaus 4 klasės mokinių paroda „Po angelo sparnu“

Mokykloje

Gruodis
Sausis

Z. Liktienė
mokytojai
I. Bosaitė
L. Rušienė
I. Bosaitė
L. Rušienė

Ekumeninis vakaras-koncertas „Betliejaus šviesoje“

Tradicinės kalėdinės dailės skyriaus 6 klasės mokinių paroda „Kitokios eglutės“

Mokykloje

I. Bosaitė
L. Rušienė
L. Ševelienė

Gargžduose
Jurbarke
Mokykloje

Gruodis
Sausis
Pagal
atskirus
nurodymus
Sausis
Sausis
Sausis

Renginių ciklas, skirtas Antano Sodeikos 130-osioms gimimo metinėms paminėti

Pagal atskirus
nurodymus

Šiuolaikinio šokio konkursas „Emocijų banga“
Koncertas, skirtas Lietuvos Laisvės gynėjų dienai paminėti
Tradicinė muzikos, šokio, dailės klasių bendra popietė „Draugystės rate“, skirta
Antano Sodeikos 130 gimtadieniui
Atvira solfedžio pamoka 5 klasės mokiniams
Kino vakaras meno mokyklos mokiniams

Mokykloje
Mokykloje

Sausis
Sausis

XXVII Juozo Pakalnio respublikinio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir
mušamaisiais muzikos instrumentais konkurso atranka

Mokykloje

Sausis

Koncertas-susitikimas su Palangos St. Vainiūno muzikos mokyklos ansambliu
„Ruzgelė“ ir mokytoja Jurgita Petkute-Marcinkiene
Solinis akordeonininko A. Daučiansko koncertas
XXVII Juozo Pakalnio respublikinio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir
mušamaisiais muzikos instrumentais konkurso regioninis turas

Mokykloje

Vasaris
Vasaris
Vasaris

XVIII Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionato atranka
Tradicinė popietė „Padainuosim mes sustoję“, skirta Lietuvių kalbos dienoms

Mokykloje
Kauno Juozo
Gruodžio
konservatorijoje
Vilkaviškyje
Mokykloje

Atvirų durų savaitė
Liaudiškos muzikos ir šokio konkursas „Šoktinis 2020“
Perklausos muzikos skyriaus baigiančiųjų klasių mokiniams

Mokykloje
Plungė
Mokykloje

Tradicinė dailės skyriaus 4 klasės mokinių darbų paroda „Mano mikropasaulis“

Mokykloje
Viešojoje bibliotekoje
Kaune
Jurbarko KC
Gargžduose

Vasaris
Vasaris
Vasarisgegužė
Vasaris
Kovas
Kovas
Kovas
Kovas

J. Žemliauskienė
L. Antanaitis
R. Antanaitienė
V. Bakšys
V. Binkauskas
G. Gvozdas
R. Balčiūnienė
V. Vasiliauskienė
A. Daučianskas
V. Bakšys
V. Binkauskas
G. Gvozdas
V. Bakšys
R. Šličkutė
J. Žemliauskienė
A. Samys
Mokytojai
K. Donauskienė
Z. Liktienė

Šiuolaikinio šokio festivalis-konkursas „Šokio erdvėje“
Liaudiškų šokių festivalis „Šokim šokim, Lietuvėle“
Respublikinis tautinių šokių festivalis „Tek saulelė tek“

Vasaris
Vasaris

K. Donauskienė
V. Bakšys
L. Ševelienė

I. Bosaitė
L. Rušienė
K. Donauskienė
K. Donauskienė
K. Donauskienė

Jaunųjų pianistų konkursas „Linksmieji pirštukai“
Lietuvos jaunųjų pianistų konkursas „Judančio pasaulio ritmais“
Dailės skyriaus 5 klasės mokinių erdvinės kompozicijos darbų paroda
„Meksikietiškos mirties kaukės“
Akordeonistų konkursas-festivalis

Prienuose
Vilniuje
Viešojoje bibliotekoje

Kovas
Kovas
Kovas

J. Misiūnienė
J. Misiūnienė
I. Bosaitė

Kovas

A. Daučianskas

Kovas
Kovas
Kovas
Kovas
Kovas
Kovas

J. Žemliauskienė
R. Šličkutė
V. Vasiliauskienė
V. Bakšys
I. Bosaitė
R. Antanaitienė

Kovas

Scenos apipavidalinimas Kovo 11 –osios dienos šventiniam koncertui

Kauno Juozo
Gruodžio
konservatorija
Mokykloje
Mokykloje
Mokykloje
Panevėžyje
Vilniuje
J. Naujalio muzikos
gimnazijoje
Jurbarko KC
mokyklose
Jurbarko KC

Kolektyvų atrankos į Dainų šventę

Mokykloje

(Kovas
Balandis)
Pagal
pranešimus

VI Respublikinis Tautinių muzikos instrumentų kamerinių ansamblių festivaliskonkursas „Keturnytis“
Respublikinio festivalio „TRIMITATIS“ 20-mečio koncertas Klaipėdoje

Kretingos meno
mokykloje
LMTA Klaipėdos
fakultete
Mokykloje
Mokykloje

Balandis

L. Ševelienė
Mokytojai
I. Bosaitė
L. Rušienė
V. Bakšys
R. Antanaitienė
K. Donauskienė
I. Janauskaitė
V. Vasiliauskienė
R. Balčiūnienė

Balandis

V. Vasiliauskienė

Balandis
Balandis

Kauno miesto
muziejuje

Balandis

R. Šličkutė
Z. Liktienė
R. Vaznienė
R. Česnulevičiūtė

Atvira solfedžio pamoka 4 klasės mokiniams
Seminaras-praktikumas rajono muzikos mokytojams
LMTA kanklių trio „VAIVORA“ koncertas
XVIII Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionatas
Išvyka į MO muziejų, Lietuvos nacionalinę dailės galeriją
Moksleivių dainų šventės Dainų dienos seminarai moksleivių chorų vadovams
Koncertai Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos 30- mečiui

Atvirų pamokų dienos
Fortepijoninių duetų koncertas chorinio dainavimo klasės mokiniams
Respublikinis festivalis „Muzika muziejuje – 2020“

Kovas

Techninių įgūdžių patikrinimas fortepijono klasės mokiniams

Mokykloje

Balandis

Solfedžio konkursas „Gamų spalvos“ muzikos skyriaus mokiniams
Susitikimas su architekte, buvusia meno mokyklos mokine Lilija Kunstaite

Mokykloje
Mokykloje

Žemaitijos ir Klaipėdos krašto tautinių instrumentų festivalis „Trimitatis“
Konkursas „Šokio fiesta“
Šokių konkursas „Vaikystės vaivorykštė“
Šiuolaikinio šokio konkursas „Emocijos“
Dailės skyriaus 4 klasės mokinių reljefinės kompozicijos darbų paroda „Gyvybė
tavo rankose“
Dailės skyriaus 5 klasės mokinių abstraktaus ekspresionizmo darbų paroda
„Emocijos“

Klaipėda
Kaune
Šiauliuose
Jurbarko KC
Mokykloje
Viešojoje bibliotekoje
Mokykloje
Viešojoje bibliotekoje

Balandis
Pagal
galimybes
Balandis
Balandis
Balandis
Balandis
Balandis
Gegužė
Balandis
Gegužė

Edukacinė išvyka į Operos ir baleto teatrą mokiniams ir mokytojams

Vilnius

III respublikinis konkursas-festivalis „PIANO-AMBITUS“
XI Lietuvos jaunųjų atlikėjų festivalis „Šiuolaikinės lietuviškos fortepijoninės
muzikos paradas 2020“
V Respublikinis jaunųjų pianistų festivalis „Pavasario mozaika“

R. Česnulevičiūtė
J. Misiūnienė
D. Švedienė
J. Žemliauskienė
I. Bosaitė
R. Balčiūnienė
K. Donauskienė
K. Donauskienė
K. Donauskienė
I. Bosaitė
I. Bosaitė
R. Šličkutė

Klaipėdoje
Šiauliuose

Balandis
Gegužė
Gegužė
Gegužė

Mokykloje

Gegužė

Tradicinis renginys miesto mokyklų pradinukams „Į meno šalį“
Pučiamųjų instrumentų orkestrų festivalis
Mokinių koncertas, skirtas Šeimos dienai
Modernaus šokio festivalis-konkursas „Judančios spalvos“
Šokių konkursas „Ant bangos“
Buvusio meno mokyklos dabar Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos mokinio
smuikininko A. Užemecko koncertas
Kanklių muzikos koncertas mokyklos bendruomenei ir tėvams
Dailės skyriaus 6 klasės mokinių baigiamųjų darbų paroda

Mokykloje
Mokykloje
Mokykloje
Prienai
Palanga
Mokykloje

Gegužė
Gegužė
Gegužė
Gegužė
Gegužė
Gegužė

R. Česnulevičiūtė
J. Misiūnienė
D. Švedienė
L. Ševelienė
V. Bakšys
R. Šličkutė
K. Donauskienė
K. Donauskienė
V. Račkauskienė

Mokykloje
Mokykloje

Gegužė
Gegužė

VI tarptautinis jaunųjų muzikantų konkursas „Olimpo musicale“

Kauno 1-oje muzikos

Birželis

J. Misiūnienė
J. Misiūnienė

R. Balčiūnienė
I. Bosaitė
L. Rušienė
J. Misiūnienė

Meninė akcija „Grojančio parko valanda“
Tauragės apskrities dainų šventė
Partneriai Jurbarko viešosios bibliotekos projekte „Stovyklauk bibliotekos
parke!”
Lietuvos moksleivių dainų šventė
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mokykloje
Jurbarko dvaro parke
Tauragėje
Viešojoje bibliotekoje
Vilniuje

Birželis
Birželis
Birželisliepa
Liepa

L. Ševelienė
Mokytojai
Kolektyvų vadovai
L. Ševelienė
Kolektyvų vadovai

