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JURBARKO ANTANO SODEIKOS MENO MOKYKLOS
2020–2021 M. M. VEIKLOS PLANAS
I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Rengiant 2020–2021 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 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 69
sudaryta darbo grupė.
II. SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖ
Mokyklos mokinių skaičius spalio 1 d. duomenimis:

Metai

Bendras
mokinių skaičius

2019 m.
2020 m.

315
306

Muzikos
skyriaus
mokinių skaičius
148
146

Dailės skyriaus
mokinių
skaičius
55
57

Šokio skyriaus
mokinių skaičius
53
55

Ankstyvojo
ugdymo ugdytinių
skaičius
40
28

Suaugusiųjų
ugdymo mokinių
skaičius
19
20

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

Bendras mokyklos mokinių
skaičius

Atleidžiamų nuo mokesčio už
mokslą mokinių skaičius

Procentas nuo bendro mokinių
skaičiaus

2019 m.
2020 m.

315
306

35
27

11,1 %
8.8 %

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

2019 m.
2020 m.

Bendras
mokyklos
mokinių skaičius
315
306

Mokinių iš miesto skaičius

Mokinių iš rajono skaičius

Mokinių iš kaimyninio
rajono skaičius

236
232

74
65

5
9

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
2019 m.
2020 m.

Bendras mokyklos mokinių
skaičius
315
306

Pavežamų mokinių skaičius
18
15

Procentas nuo bendro mokinių
skaičiaus
6%
4.9 %

2019-2020 m. m. mokykloje dirbo 26 pedagogai. 2020-2021 m. m. mokykloje dirba 25 pedagogai, nuo 2020 m. balandžio mėn.
pradėjo dirbti direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Vidutinis pedagoginio darbo stažas – 24 metai. Vidutinis mokyklos mokytojų amžius – 47
metai, iš jų: 20-35 metų 8 mokytojai, 35-50 metų 4 mokytojai, 50-65 metų 10 mokytojų ir virš 65 metų 3 mokytojai.
Mokytojų kvalifikacija:
Metai

2019 m.
2020 m.

Mokytojo
kvalifikacinė
kategorija
5
5

Vyresniojo mokytojo
kvalifikacinė kategorija

18
14

Mokytojo metodininko
kvalifikacinė kategorija

2
5

Mokytojo
eksperto
kvalifikacinė
kategorija
0
0

Nesuteikta
kvalifikacinė
kategorija
1
1

2019-2020 m. m. mokykla išleido 22 absolventus, iš jų: 14 muzikos ir 8 dailės skyriaus mokinius. Pradinio ugdymo programą baigė
46 mokiniai. Iš jų: 29 muzikos, 10 dailės ir 7 šokio skyriaus mokiniai. 1 mokinys įstojo į aukštesnės pakopos meno krypčių mokymo įstaigą

Kauno Juozo Gruodžio konservatoriją. Nuo 2020–2021 m. m. pradėti lankyti mokyklą pageidavo 61 mokinys, 6 ankstyvojo ugdymo
programos ugdytiniai ir 3 muzikos suaugusiųjų ugdymo programos mokiniai.
Mokykloje sudaromos sąlygos mokinių kompetencijų ugdymui, kuris organizuojamas atsižvelgiant į jų asmenybę, galimybes ir
poreikius. Užtikrinant ugdymo kokybę ir prieinamumą įgyvendinamos muzikos, dailės, šokio pradinio ir pagrindinio bei ankstyvojo meninio
ugdymo bei suaugusiųjų muzikos ir dailės ugdymo programos. 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.
Stebima ir aptariama ugdomoji ir meninė mokytojų ir mokinių veikla. Mokinių mokymosi motyvacija stiprinama siejant ugdymo
turinį su praktine veikla. Suteikiama savirealizacijos galimybė įvairių gabumų mokiniams koncertų, parodų tėveliams metu. Meninėje
veikloje rajone, respublikoje, tarptautiniu lygmeniu dalyvavo visi mokytojai ir apie 90 proc. mokinių. Organizuota mokyklos veikla,
skatinanti mokinių meninę saviraišką, bendravimą, pilietiškumą, tautinės kultūros pažinimą. Surengti 34 mokyklos lygmens renginiai,
dalyvauta 20 renginių bendradarbiaujant su rajono institucijomis, 26-iuose respublikinio ir 8-iuose tarptautinio lygmens renginiuose.
Mokyklos veikla nuolat viešinama rajono žiniasklaidoje, mokyklos internetinėje svetainėje. Visuomenė informuojama apie mokyklos
mokinių ir meninių kolektyvų pasiekimus.
Puoselėjamas konstruktyvus bendradarbiavimas su kitomis ugdymo įstaigomis ir socialiniais partneriais, palaikomi esami ir mezgami
nauji bendradarbiavimo ryšiai. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Jurbarko Naujamiesčio ir Vytauto Didžiojo progimnazijomis ir
Jurbarko krašto muziejumi.
Mokykloje veikia meniniai kolektyvai: kanklininkų ansamblis „Smilga“, pučiamųjų instrumentų orkestras „Šventė“, jaunių choras,
tautinių šokių kolektyvas „Mituvėlė“ (jaunesniųjų, vyresniųjų ir mergaičių grupės), skudučių, smuikininkų, akordeonistų, fortepijoniniai
ansambliai, saksofonininkų kvartetas.
Mokiniai ir mokytojai dalyvavo 17 konkursų ir pelnė prizines vietas, tapo laureatais, diplomantais. Už pasiektus aukštus rezultatus
meno srityje pateiktos paraiškos Jurbarko rajono savivaldybės piniginėmis premijomis gauti.
Taikyti netradiciniai ugdymo metodai, surengtos 5 edukacinės išvykos: dailės ir muzikos skyriaus mokinių ir mokytojų dalyvavimas
VI menų festivalyje „Minunile Artei“ Jurbarko miesto partnerio Kriuleni (Moldova) meno mokykloje, suburta mokinių ir mokytojų kapela;
miniatiūrų konkurso "Dialogai su gamta. Mano kraštas" nugalėtojų apdovanojimų šventė Kauno J. Grušo meno gimnazijoje ir edukacinė
išvyka Kaune į tekstilės bienalę M. Žilinsko galerijoje; metodinė-praktinė konsultacija smuiko klasės mokiniui Kauno Juozo Gruodžio
konservatorijoje; fortepijono klasės mokinio dalyvavimas X tarptautiniame folkloro, šokio ir muzikos jaunųjų atlikėjų konkurse „Dresdner
Wintersterne 2020“ Drezdene (Vokietija) ir edukacinėje programoje; Jurbarko Antano Sodeikos ir Raseinių meno mokyklų jaunųjų pianistų
koncertas-susitikimas „Rudens mozaika“ ir edukacinė programa renginio dalyviams Raseinių meno mokykloje. Surengtas Jurbarko ir Šakių
meno mokyklų dailės skyriaus mokinių dienos pleneras Dvaro parke ir edukacinė programa Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“
vaikams meno mokykloje. Muzikos skyriaus mokiniai kviečiami muzikiniais pasirodymais papuošti dailininkų parodų atidarymus, knygų
pristatymus. Bendradarbiaujant su Jurbarko kultūros centru įgyvendintas projektas „Nauji vėjai Jurbarke 2020“. Pirmą kartą vykdytos dvi
vasaros stovyklos meno mokyklos mokiniams: akordeono muzikos kompozicijos stovykla ir Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos
pučiamųjų instrumentų orkestro „Šventė“ vasaros stovykla. Surengtas Palangos St. Vainiūno muzikos mokyklos kanklių klasės mokinių ir
mokytojų koncertas bei viešnagė meno mokykloje.

Mokytojų ir tėvų susirinkimuose, individualiuose pokalbiuose aptariami mokinių mokymosi rezultatai. Tėvai kviečiami dalyvauti
mokyklos renginiuose, jie dalyvauja Mokyklos tarybos veikloje.
90 proc. darbuotojų dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Mokytojai nuolat dalijasi gerąja patirtimi su kolegomis,
dalyvauja konkursų, egzaminų vertinimo komisijos darbe. Mokyklos direktorė yra Muzikos ir meno mokyklų direktorių asociacijos narė ir
dalyvauja asociacijos renginiuose, kuriuose sprendžiami su NVŠ ir FŠPU susiję klausimai. Visi mokytojai yra išklausę specialiosios
pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursą mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos
tobulinimo kursų programą.
Surengti kursai Jurbarko bei kaimyninių rajonų atlikėjams ir neformalaus švietimo muzikos mokytojams „Pučiamųjų instrumentų
orkestro žygiuotė. Lietuvių kompozitorių kūrinių atlikimo ypatumai“
Trims mokytojams suteikta mokytojo metodininko 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.
Gana sklandžiai vyko nuotolinio ugdymo procesas, tačiau suorganizuota mažiau nei planuota akademinių koncertų, perklausų, darbų
peržiūrų. Antrojo pusmečio pabaigoje egzaminai nuotoliniu būdu buvo vykdomi tik pradinio ir pagrindinio ugdymo baigiamųjų klasių
mokiniams, kitų klasių mokiniai buvo vertinami metiniu pažymiu.
Prasidėjus nuotoliniam ugdymo procesui Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu nebuvo taikomas mokestis už mokslą.
Atliktas mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. Privalumai: mokytojo padedamas mokinys gali įveikti savo nesėkmes; ugdymo
procesas yra individualizuotas ir lankstus; mokinių, mokytojų ir vadovų tarpusavio santykiai grindžiami pagarba ir pasitikėjimu; mokiniai
jaučiasi saugūs ir bendramoksliai yra draugiški; mokykloje kuriama emocinį ir intelektualinį ugdymą skatinanti aplinka; mokykla yra atvira
bendradarbiavimui su kitais partneriais. Trūkumai: mokytojai turi ne visą reikalingą įrangą ir priemones; ne visada mokytojas aptaria
mokinio pažangą su tėvais. Tobulintinos veiklos sritys: ugdymo pasiekimai ir pažanga ir ugdymo(si) aplinka.
Siekiama sukurti jaukią, modernią ir saugią mokyklos ugdymo aplinką. Iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžete patvirtintų
asignavimų švietimo objektų plėtros ir modernizavimo lėšų įsigyta garso izoliacijos medžiaga ir atnaujintos dvi – pučiamųjų instrumentų ir
akordeono klasės. Iš lėšų mokymo reikmėms įsigytas akustinis pianinas ir ksilofonas, iš pajamų už teikiamas paslaugas lėšų – baldai
sekretoriaus ir buhalterio kabinetui. Iš lėšų mokymo reikmėms ir iš pajamų už teikiamas paslaugas lėšų nupirkta instrumentų ir jų priedų,
įsigyta natų, mokymo priemonių dailei, sceniniai rūbai šokėjams.
Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu Covid-19, neįgyvendintos visos 2019–2020 m. m. numatytos priemonės. Puoselėjant
tradicijas, buvo numatytas renginių ciklas, skirtas Antano Sodeikos 130-osioms gimimo metinėms. Iki karantino spėta surengti tik 4
renginius šiai datai paminėti. Atšauktas mokyklos organizuojamas II-asis respublikinis vaikų ir jaunimo tautinių šokių festivalis „Šokim,
šokim, Lietuvėle“, kuriame turėjo dalyvauti apie 400 dalyvių iš įvairių Lietuvos miestų. Neįgyvendinti planuoti dar du respublikiniai
festivaliai: V –asis jaunųjų pianistų „Pavasario mozaika“ ir I-asis pučiamųjų orkestrų festivalis. Septyni meniniai kolektyvai neišvyko į
Lietuvos moksleivių dainų šventę Vilniuje ir Tauragės apskrities dainų šventę.
Dėl finansinių priežasčių neįgyvendintos priemonės – koridoriaus remontas, šaligatvio klojimas, šoninių durų keitimas, medijos
įsigijimas, mokyklos vėliavos atnaujinimas – perkeliamos į 2020–2021 m. m.

III. SKYRIUS
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 sėkmingą mokinių mokymąsi ir socialinių emocinių bei kultūrinių kompetencijų ugdymą
Pažiūrėt iš vertinimo
Priemonės

Priemonių įgyvendinimas

Matavimo
vienetas

Atsakingas

Laikas

Laukiamas rezultatas, rodiklis

Akademinių koncertų, egzaminų,
perklausų, darbų peržiūrų organizavimas

50 renginių

Loreta
Ševelienė
Monika
Buitkuvienė

Per metus

Dalyvavimas rajono, šalies,
tarptautiniuose konkursuose

20 renginių

Mokytojai

Per metus

Pasirengimas naujų ugdymo programos
1 programa
vykdymui
Įvairių gabumų mokinių koncertų, parodų 8-10 renginių
organizavimas

Monika
Buitkuvienė
Mokytojai

Per metus

IKT diegimas ir naudojimas pamokose

Mokytojai

Per metus

Mokytojai įvertina mokinių
pasiekimų rezultatus,
išskiria sėkmes, analizuoja
trūkumus, numato tobulinimo
galimybes
Pasiekimai verčia mokinius nuolat
siekti ugdymosi kokybės, ugdo
atsakomybės jausmą, motyvuoja
tolesnei sėkmei
Parengta teatrinio FŠPU
programa.
Įvairių gabumų mokiniams
suteikiama savirealizacijos
galimybė, skatinama saviraiška
Atsiranda galimybė modernizuoti
ugdymo procesą.

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

1-2

Per metus

Kvalifikacijos
tobulinimas,
metodinė veikla

Vadovų, mokytojų ir kitų darbuotojų
dalyvavimas seminaruose, kursuose,
metodinės veiklos organizavimas

Loreta
Per metus
Ševelienė
Monika
Buitkuvienė
Mokyklos organizuojami seminarai,
1-2
Loreta
Per metus
kursai
Ševelienė
Monika
Buitkuvienė
Mokytojų atestacijos vykdymas
2 mokytojai
Monika
Per metus
Buitkuvienė
Atestacijos
komisija
Veiklos kokybės Vidaus kokybės rodiklių įsivertinimas
Įsivertinimas M.
Spalis
įsivertinimo
Buitkuvienė
Gegužė
tobulinimas
Išorinis kokybės rodiklių vertinimas
Vertinimas
Vertinimo
Lapkritis
komisija
2. Uždavinys. Puoselėti mokyklos kultūrą, bendruomenės narių santykius, didinti atvirumą ir svetingumą
Bendravimo ir
bendradarbiavimo
kultūros
puoselėjimas ir
stiprinimas

90 proc.

Projektas „Muzika- mūsų kelias į
bendrystę“

5 renginiai

L. Ševelienė
M.
Buitkuvienė
R. Šličkutė

Per metus

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

Festivalis

Loreta
Ševelienė
Mokytojai

2020 m.

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

100 renginių

Loreta
Ševelienė
Mokytojai

Per metus

Įgytos žinios prisideda prie
efektyvesnio darbo ir kokybės
siekio

Didėja įgijusių aukštesnę
kvalifikaciją pedagoginių
darbuotojų skaičius. Vykdoma
mokytojų atestacija

Atliktas mokyklos kokybės
rodiklių įsivertinimas
Atliktas mokyklos kokybės
rodiklių išorinis vertinimas
Skatinamas vaikų kūrybiškumas ir
iniciatyvumas, sudarytos sąlygos
tobulinti bendravimo įgūdžius,
individualius gabumus, pajusti
savo indėlį į bendruomenės
kūrimą.
Dalyvauta Kriuleni
meno
mokyklos organizuotame VII
menų festivalyje „Minunile Artei“
(nuotoliniu būdu)
Meninėje veikloje dalyvauja visi
mokytojai ir apie 90 proc.
mokinių, kurie stiprina
pasitikėjimą savimi, įgyja

konkursuose, parodose, šventėse,
edukaciniuose renginiuose
Konstruktyvaus bendradarbiavimo su
kitomis ugdymo įstaigomis ir socialiniais
partneriais puoselėjimas

15-20 veiklų

Loreta
Ševelienė
Mokytojai

Per metus

Respublikinių festivalių organizavimas

2

Loreta
Ševelienė
K.
Donauskienė
V. Bakšys

2021 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

Loreta
Ševelienė
Inesa Bosaitė
Rasa
Laskevičienė

Per metus

Stiprėja mokyklos įvaizdis

Per metus

Nuolat atnaujinama informacija
apie mokyklos veiklą

Renginių, kūrybinių susitikimų
profesionalais organizavimas

Mokyklos veiklos
sklaidos
tobulinimas

sceninės ir koncertinės patirties

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
Internetinės svetainės priežiūra

Per metus

Per metus

Per metus

Stiprėja teigiami įspūdžiai
ir emocijos bei ryšiai su
kitomis mokyklomis, socialiniais
partneriais
Suorganizuota: II-asis
Respublikinis vaikų ir jaunimo
tautinių šokių festivalis „Šokim,
šokim, Lietuvėle“, I-asis
Respublikinis pučiamųjų orkestrų
festivalis
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
Tikslingai naudojamos įvairios
edukacinės aplinkos, skatinama
mokinių saviraiška
Stiprėja mokinių motyvacija
mokytis matant buvusių mokinių
teigiamus pavyzdžius

2. Tikslas.. Užtikrinti saugią, estetišką ugdymo aplinką, turtinti materialinę bazę.
PRIEMONĖS

Priemonių įgyvendinimas

ATSAKINGAS

LAIKAS

IŠTEKLIAI

Estetinio vaizdo
kūrimas

Koridoriaus remontas

R. Bakšienė

Per metus

Šoninių durų keitimas

R. Bakšienė

Per metus

Šaligatvio klojimas, vejos atnaujinimas
2 kabinetų remontas ir įrengimas

R. Bakšienė
R. Bakšienė

Per metus
Per metus

Apšvietimo gerinimas klasėse, elektros R. Bakšienė
instaliacijos atnaujinimas koridoriuose
Kiliminės dangos koridoriams įsigijimas
R. Bakšienė

Per metus

Darbų saugos ir sveikatos, higienos normų
reikalavimų laikymasis
Etiketo ir saugaus elgesio reikalavimų
laikymasis
Žaliuzės koncertų salei įsigijimas

Darbuotojai

Nuolat

Pajamų už teikiamas paslaugas, paramos,
biudžeto lėšos
Pajamų už teikiamas paslaugas, biudžeto
lėšos
Biudžeto lėšos
Pajamų už teikiamas paslaugas, biudžeto
lėšos, žmogiškieji ištekliai
Pajamų už teikiamas paslaugas, biudžeto
lėšos
Pajamų už teikiamas paslaugas, biudžeto
lėšos
Žmogiškieji ištekliai

Darbuotojai

Nuolat

Žmogiškieji ištekliai

R. Bakšienė

Per metus

R. Bakšienė
R. Bakšienė

Per metus
Per metus

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

R. Bakšienė

Per metus

Biudžeto lėšos

R. Bakšienė

Per metus

R. Bakšienė

Per metus

Dailės mokymo priemonių, šokėjų sceninių R. Bakšienė
rūbų įsigijimas
Mokyklos atributikos ir kitų priemonių,
R. Bakšienė

Per metus

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

Ventiliacijos choreografijos salėje atnaujinimas
Mokyklos
Elektrinio pianino įsigijimas
materialinės bazės
turtinimas
Kompiuterių kiekvienam mokytojui įsigijimas
(mokytojai, dirbdami nuotoliniu būdu, naudoja
nuosavus kompiuterius)
Medijos solfedžio klasei įsigijimas
Muzikinės literatūros ir natų įsigijimas

Per metus

Per metus

reprezentuojančių mokyklą turtinimas (vėliava,
marškinėliai ir kt.)
Instrumentų ir jų priedų, įvairių prekių
įsigijimas (pagal poreikį ir esamas finansines
galimybes)
Internetinės svetainės atnaujinimas

Dailės mokytojai
R. Bakšienė

Per metus

R. Bakšienė

Per metus

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

IV. SKYRIUS
POSĖDŽIAI
Eil.
nr.
1

Savivaldos institucijos
pavadinimas
Mokytojų tarybos posėdis

Darbo turinys

Data

Atsakingas
L. Ševelienė

7

2019-2020 m. m. mokyklos veiklos apžvalga; 2020-2021 m. m.
Rugpjūtis
prioritetų nustatymas; aktualių klausimų, susijusių su Covid-19
aptarimas.
Metodinės tarybos posėdis Individualių, teminių planų ir kolektyvų programų formos Rugsėjis
tikslinimas, aptarimas.
Mokinių pažangos ir pasiekimų aptarimo su tėvais efektyvesnio
organizavimo.
Metodinės tarybos posėdis Individualių, teminių planų ir kolektyvų programų aptarimas
Rugsėjis
Sausis
Darbo tarybos posėdis
Darbo tvarkos aprašo aptarimas.
Rugsėjis ar
Darbo turinys pagal poreikį .
pagal atskirus
pranešimus
Mokyklos tarybos posėdis Mokyklos veiklos plano 2020-2021 m. m. aptarimas.
Rugsėjis
Atestacijos komisijos posėdis Veiklos ataskaitų už 2019-2020 m. m. aptarimas, perspektyvinės
Gruodis
programos svarstymas
Mokytojų tarybos posėdis Vidaus kokybės rodiklių įsivertinimo pristatymas.
Lapkritis

8
9

Mokyklos tarybos posėdis
Mokytojų tarybos posėdis

10

Metodinės tarybos posėdis

V. Bakšys
M. Buitkuvienė
L. Ševelienė
M. Buitkuvienė

2

3
4

5
6

Vidaus kokybės rodiklių įsivertinimo pristatymas.
2019-2020 m. m. pirmo pusmečio veiklos plano bei ugdymo
proceso analizė; 2020 m. strateginių tikslų įgyvendinimo analizė.
Atnaujintos mokinio asmens bylos formos pristatymas.

Lapkritis
Gruodis
Rugsėjis

M. Buitkuvienė
R. Balčiūnienė
M. Buitkuvienė
R. Balčiūnienė
A. Samys
V. Bakšys
M. Buitkuvienė
M. Buitkuvienė

11

Atestacijos komisijos posėdis

Pasirengimo mokytojų aukštesnei kvalifikacinei kategorijai gauti

12
13
14

Mokyklos tarybos posėdis
Metodinės tarybos posėdis
Mokytojų tarybos posėdis

15

Mokyklos tarybos posėdis

16

Metodinės tarybos posėdis

17

Etikos komisijos posėdis

Mokyklos ugdymo plano 2021–2022 m. m. aptarimas.
Įsivertinimo anketų apie mokyklos veiklą analizės pristatymas.
2020-2021 m. m. ugdymo plano įgyvendinimas;
Ugdymo plano 2021-2022 m. m. projekto svarstymas.
Mokinių, kurie turėtų būti atleisti nuo mokesčio už mokslą,
dokumentų svarstymas.
Mokytojų lankytų kvalifikacinių kursų ir seminarų pristatymas bei
aptarimas.
Darbo turinys numatomas gavus rašytinį pareiškimą iš mokyklos
direktoriaus arba bet kurio mokyklos bendruomenės nario.

Sausis
Kovas

R. Balčiūnienė
M. Buitkuvienė

Birželis
Birželis
Birželis

V. Bakšys
R. Balčiūnienė
M. Buitkuvienė

Pagal atskirus
pranešimus
Pagal atskirus
pranešimus
Pagal atskirus
pranešimus

V. Bakšys
R. Balčiūnienė
J. Žemliauskienė

V. SKYRIUS
PRIEŽIŪROS PLANAS
Eil.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

Atsakingas

Data

Aptariama

L. Ševelienė
M. Buitkuvienė
M. Buitkuvienė
M. Buitkuvienė
M. Buitkuvienė
M. Buitkuvienė

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

M. Buitkuvienė

Per mokslo metus

L. Ševelienė
Mokytojai

Per mokslo metus
Per mokslo metus

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

VI. SKYRIUS
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

M. Buitkuvienė
R. Bakšienė
R. Laskevičienė
Mokytojai
R. Laskevičienė
R. Bakšienė
Komisija
R. Laskevičienė
R. Bakšienė
R. Bakšienė
R. Bakšienė

Nuolat

Mokinių mokesčių už mokslą kontrolė
Sąmatos rengimas
Mokyklos inventorizacija
Mokyklos buhalterinės apskaitos priežiūra
Viešieji pirkimai
Darbuotojų darbo ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos priežiūra
Techninio personalo darbo priežiūra

Nuolat
Spalis
Gruodis
Nuolat
Nuolat
Nuolat
Nuolat

Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos
2020–2021 m. m. veiklos plano priedas

JURBARKO ANTANO SODEIKOS MENO MOKYKLOS
2020–2021 M. M. UGDOMOSIOS, MENINĖS, METODINĖS IR KITOS VEIKLOS PLANAS
Veiklos pavadinimas
Naujų mokslo metų atidarymo šventė

Vieta
Mokykloje

Data
Rugsėjis

Jurbarko ir Šakių meno mokyklų dailės klasės mokinių bendras pleneras
,,Žvelgiu pro langą į istoriją“
Projekto „Muzika – mūsų kelias į bendrystę“ tikslų ir veiklos pristatymas
mokiniams, jų tėvams ir mokyklos bendruomenei

Sintautai, Šakių raj.

Rugsėjis

Mokykla

Rugsėjis

5-6 dailės klasės mokinių darbų paroda „Meksikietiškos mirties kaukės“
Tautinės muzikos asociacijos „Trimitatis“ konferencija „Lietuva- tai mes“, skirta
Lietuvos Valstybės atkūrimo 30-mečiui
Tapytojų pleneras „Brolių Antano ir Jono Juškų tautosakinio palikimo
aktualizavimas skaitmeninių ir meninių formų kalba“
3 dailės klasės mokinių tapybos darbų paroda „Taškelių istorijos. Australijos
aborigenų pėdsakais“
Etninės kultūros akcija „Visa Lietuva šoka“

Kidulių dvaras
Klaipėda

Rugsėjis
Rugsėjis

Atsakingas
L. Ševelienė
M. Buitkuvienė
I. Bosaitė
L. Rušienė
L. Ševelienė
M. Buitkuvienė
R. Šličkutė
I. Bosaitė
R. Balčiūnienė

Veliuonos kultūros
centras
Jurbarko viešoji
biblioteka
Kultūros centras

Rugsėjis

L. Rušienė

Rugsėjis

I. Bosaitė

Dailės klasės mokinių abstraktaus ekspresionizmo darbų paroda „...tas
jausmas!...”
Dailės klasės mokinių mažosios plastikos skulptūrėlių paroda „Lietuvių liaudies
Šventųjų interpretacijos XXI amžiuje“

Jurbarko raj. Eržvilko
biblioteka
Jurbarko raj.
Skirsnemunės
biblioteka
Jurbarko viešoji
biblioteka
Mokykla

Rugsėjis

K. Donauskienė
I. Janauskaitė
I. Bosaitė

Rugsėjis

I. Bosaitė

Rugsėjis

L. Rušienė

Rugsėjis

I. Bosaitė

Suaugusiųjų dailės darbų paroda. Parodos atidarymas.
6 dailės klasės mokinių baigiamųjų darbų paroda

Seminaras dailės mokytojams „Nerealizuoti svajonių miestai“.
Seminaras dailės mokytojams „Fotografijos panaudojimas ugdymo procese“
5 dailės klasės mokinių dailės darbų paroda ,,Mikropasaulis“

Dailės skyriaus ir Naujamiesčio progimnazijos mokinių bendras projektas
Workshopas su jaunaisiais graffiti meistrais „Mano kūrybinė laisvė – Graffiti“
Mokinių ir mokytojų dalyvavimas VII menų festivalyje „Minunile Artei“
Nuotoliniu būdu)
LMTA lektorės, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytojos
ekspertės dr. Gabrielės Kondrotaitės seminaras

Kauno pedagogų
kvalifikacijos centras
Kauno pedagogų
kvalifikacijos centras
Mokykla
Jurbarko
Naujamiesčio
progimnazija
Kriuleni (Moldova)
meno mokykloje
Kauno 1-ji muzikos
mokykla

Rugsėjis

I. Bosaitė

Rugsėjis

I. Bosaitė

Rugsėjisspalis
Rugsėjisgruodis

L. Rušienė

Spalis

L. Ševelienė

Spalis

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

L. Rušienė

Jurbarko ir Šakių meno mokyklų dailės klasės mokinių bendro plenero ,,Žvelgiu
pro langą į istoriją“, vykusio Sintautuose, Šakių raj., darbų paroda
4-asis respublikinis Rimvydo Žigaičio vaikų ir jaunimo kamerinės muzikos
konkursas - festivalis

Šakių meno mokykla

Spalis

Kazlų Rūdos
Rimvydo Žigaičio
menų mokykla

Spalis

Nacionalinis mokinių piešinių konkursas „Knygų namų šviesa“
XX tautinių instrumentų ansamblių ir orkestrų festivalis „Trimitatis“
Seminaras dailės mokytojams „Fotografijos panaudojimas ugdymo procese“

Vilnius
Klaipėda
Kauno pedagogų
kvalifikacijos centras
Kaunas
Trakų istorijos
muziejus
Alytus
Vilnius

Spalis
Spalis
Spalis

R. Balčiūnienė
R. Česnulevičiūtė
V. Račkauskienė
R. Šličkutė
I. Bosaitė
R. Balčiūnienė
I. Bosaitė

Spalis
Spalis

R. Česnulevičiūtė
L. Rušienė

Spalis
Spalis

Jurbarko viešoji
biblioteka
Mokykla

Spalis

D. Švedienė
L. Ševelienė
M. Buitkuvienė
R. Šličkutė
I. Bosaitė

Spalis

I. Bosaitė

Seminaras ,,Fortepijoninės technikos lavinimas. Etiudai”.
Tarptautinio ekslibrisų konkurso ,,Trakų Pusiasalio pilis: vienaragis – kultūrinio,
istorinio paveldo simbolis“
Nuotolinis VIII Lietuviškos muzikos konkursas ,,Atlėk, sakale 2020‘‘
Projekto „Muzika – mūsų kelias į bendrystę“ edukacinės išvykos į Vilniaus
muzikos mokyklą „Ugnelė“ bei LNOBT spektaklį - Dž. Pučinio operą „Madam
Baterflai“
3 dailės klasės mokinių tapybos darbų paroda „Taškelių istorijos. Australijos
aborigenų pėdsakais“
Dailės klasės mokinių tapytų laikrodžių paroda „Visas pasaulio laikas“

Edukacinė programa Jurbarko vaikų lopšelio-darželio vaikams

Mokykloje

Spalis

5 dailės klasės mokinės Ievos Žilaitytės „Anime“ piešinių paroda
5 dailės klasės mokinių darbų paroda „Neužmerk akių! Saugokime planetą“
6 dailės klasės mokinių tapybos darbų paroda
„Mano augintinis Vincento van Gogho paveiksle „Žvaigždėta naktis“
2 dailės klasės mokinių erdvinės raiškos darbų paroda ,,Stebuklų medis“

Mokykla
Mokykla
Mokykla

Spalis
Spalis
Spalis

Mokykla

3 dailės klasės mokinių erdvinės raiškos darbų paroda ,,Mano paukštukas“

Mokykla

XX jaunųjų pianistų festivalis- maratonas

Kauno m. koncertinės
salės

Spalislapkritis
Spalislapkritis
Lapkritis

VIII tarptautinis grafinės miniatiūros konkursas

Panevėžio dailės
mokykla
Garliavos meno
mokykla
Kėdainiai

Lapkritis

Akordeono klasės mokinių festivalis ir akordeono meistriškumo kursų vedimas
IV respublikinis fortepijoninės ir kamerinės muzikos festivalis ,,Vaikystės
perlai”
Kauno I-os muzikos mokyklos mokytojos S. Mažeikienės nuotolinis seminaras
XIX Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionatas

5 dailės klasės mokinės Ievos Žilaitytės „Anime“ piešinių paroda
Dailės klasės mokinių tapytų laikrodžių paroda „Visas pasaulio laikas“
5 dailės klasės mokinių darbų paroda „Džiunglės. Interpretacijos pagal Anri
Russo“
6 dailės klasės mokinių dailės darbų paroda ,, M. K. Čiurlionio paveikslo
interpretacija“
VIII Kauno krašto muzikos (meno) mokyklų mokinių atliekamų E. Pozzoli

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

Lapkritis

R. Česnulevičiūtė
J. Misiūnienė
D. Švedienė
I. Bosaitė
L. Rušienė
A. Daučianskas

Lapkritis

R. Česnulevičiūtė

Kaunas
Panevėžys

Lapkritis
Lapkritis

Jurbarko viešoji
biblioteka
Jurbarko viešoji
biblioteka
Mokykla

Lapkritis

D. Švedienė
V. Bakšys
V. Binkauskas
G. Gvozdas
M. Apulskis
I. Bosaitė

Lapkritis

I. Bosaitė

Lapkritis

I. Bosaitė

Mokykla

Lapkritisgruodis
Gruodis

L. Rušienė

Įvairių tautų kultūros

J. Misiūnienė

etiudų festivalis
Tarptautinis Dainiaus Trinkūno jaunųjų pianistų konkursas
IX tarptautinio jaunųjų atlikėjų tautiniais instrumentais konkursas „Muzikos
burtai 2020“

centras. Kaunas
Šiauliai
Klaipėdos Jeronimo
Kačinsko muzikos
mokykla
Kauno Juozo
Naujalio muzikos
gimnazija
Mokykloje

Gruodis
Gruodis

J. Misiūnienė
R. Balčiūnienė

Gruodis

V. Račkauskienė

Gruodis

R. Šličkutė

Jurbarko viešoji
biblioteka
Jurbarko viešoji
biblioteka
Mokykla
Projekto „Muzika – mūsų kelias į bendrystę“ bendras Vilniaus „Ugnelės“ choro Mokykla
ir meno mokyklos chorinio dainavimo mokinių baigiamasis renginys miesto
bendruomenei
Baigiamojo bendro Vilniaus „Ugnelės“ choro ir meno mokyklos chorinio Mokykla
dainavimo mokinių projekto „Muzika – mūsų kelias į bendrystę“ draugystės
popietė
Kalėdinė miesto puošyba
Miesto skveras
Mokytojos R. Česnulevičiūtės fortepijono klasės mokinių Advento vakarai- Jurbarko Švč.
koncertai
Trejybės bažnyčia
Tradicinė kalėdinė 6 dailės klasės mokinių erdvinės raiškos darbų paroda
Mokykla
,,Kitokios eglutės“
Kalėdinis koncertas tėvams, draugams ir visuomenei
Mokykla
Metodinė – praktinė konsultacija su Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos
Mokykla
dėstytoja E. Grigoniene
Tradicinė dailės skyriaus mokinių „Kalėdinė mugė“
Mokykla

Gruodis

I. Bosaitė

Gruodis

I. Bosaitė

Gruodis
Gruodis

Gruodis
Gruodis

V. Račkauskienė
L. Ševelienė
M. Buitkuvienė
R. Šličkutė
L. Ševelienė
M. Buitkuvienė
R. Šličkutė
L. Rušienė
R. Česnulevičiūtė

Gruodis

L. Rušienė

Gruodis
Gruodis

J. Misiūnienė
V. Račkauskienė

Gruodis

Tradicinė 4 dailės klasės mokinių erdvinės kompozicijos darbų paroda „Po
angelo sparnu“
Antro instrumento mokinių koncertas tėvams ir draugams „Draugystė“

Mokykla

Gruodis

I. Bosaitė
L. Rušienė
I. Bosaitė

Mokykla

Gruodis

Z. Liktienė

Lietuvos muzikos ir meno mokyklų styginių instrumentų XXI ARCO festivalis
Solinio dainavimo klasės mokinių koncerto-atsiskaitymo „Advento tyla pražysta
džiugesiu...“ tėvams ir mokyklos bendruomenei
6 dailės klasės mokinių tapybos darbų paroda „Mano augintinis Vincento van
Gogho paveiksle „Žvaigždėta naktis“
5 dailės klasės mokinių darbų paroda „Neužmerk akių! Saugokime planetą“

Gruodis

Senovinės muzikos koncertas-atsiskaitymas chorinio dainavimo klasės
mokiniams

Mokykla

Gruodis

Visų skyrių ir klasių mokinių tėvų susirinkimai-kalėdiniai koncertai

Mokykla

Gruodis

Barbaros Petchenik vardo Vaikų žemėlapių konkursas „Mums patinka
žemėlapiai!“
5 dailės klasės mokinių abstraktaus ekspresionizmo darbų paroda „Emocijos“.
Jurbarko ir Šakių meno mokyklų dailės klasės mokinių bendro plenero ,,Žvelgiu
pro langą į istoriją“, vykusio Sintautuose, Šakių raj., darbų paroda
Tradicinė muzikos, šokio, dailės klasių bendra popietė „Draugystės rate“, skirta
Baigiamasis koncertas mokyklos ir miesto bendruomenei, skirtas Antano
Sodeikos 130-tųjų gimimo metinių paminėjimui
Solfedžio pamoka – konkursas „Spalvingasis minoras“
Respublikinis Kęstučio Ivaškevičiaus stygininkų konkursas

Vilnius

Sausis

R. Vaznienė
J. Žemliauskienė
Z. Liktienė
R. Vaznienė
J. Žemliauskienė
M. Buitkuvienė
mokytojai
L. Rušienė

Mokykla
Mokykla

Sausis
Sausis

I. Bosaitė
I. Bosaitė

Mokykla

Sausis

L. Ševelienė
R. Šličkutė

Mokykla
Kauno Juozo Naujalio
muzikos gimnazija
5 dailės klasės mokinių darbų paroda „Džiunglės. Interpretacijos pagal Anri Jurbarko viešoji
Russo“
biblioteka
Rajono dailės olimpiada
Jurbarko viešoji
biblioteka
6 dailės klasės mokinių tapybos darbų paroda „Spalvos“
Mokykla
3 dailės klasės mokinių erdvinės raiškos darbų paroda ,,Užgavėnių kaukės“
Mokykla
Atvirų durų savaitė
Mokykla
Tradicinė popietė „Padainuosim mes sustoję“, skirta Lietuvių kalbos dienoms
Mokykloje

Sausis
Vasaris

J. Žemliauskienė
V. Račkauskienė

Vasaris

I. Bosaitė

Vasaris

Lietuvos jaunųjų pianistų konkursas „Judančio pasaulio ritmais“
Išvyka į MO muziejų, Lietuvos nacionalinę dailės galeriją.
III respublikinis kanklininkų konkursas „Akimirkos žaismas 2021“

Kovas
Kovas
Kovas

I. Bosaitė
L. Rušienė
I. Bosaitė
L. Rušienė
Mokytojai
J. Lekavičienė
A. Samys
R. Šličkutė
J. Žemliauskienė
J. Misiūnienė
I. Bosaitė
R. Balčiūnienė

Vilnius
Vilnius
Klaipėdos Jeronimo
Kačinsko muzikos
mokykla

Vasaris
Vasaris
Vasaris
Vasaris

XIII-asis Tarptautinis akordeonistų konkursas „Ascoltate 2021“
II Tarptautinis styginių instrumentų jaunųjų atlikėjų konkursas CRESCENDO
Koncertinė išvyka į Veliuoną
Koncertai Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai
Scenos apipavidalinimas Kovo 11 – osios dienos šventiniam koncertui
5 dailės klasės mokinių abstraktaus ekspresionizmo darbų paroda „Emocijos“.
Respublikinis liaudiškų šokių festivalis „Šokim šokim, Lietuvėle“
5 dailės klasės mokinių dailės darbų paroda ,,Triptikas“
5 dailės klasės mokinių erdvinės kompozicijos darbų paroda „Meksikietiškos
mirties kaukės“
Meistriškumo kursai žemiesiems variniams instrumentams
III respublikinis pianistų konkursas „PIANO-AMBITUS“
Respublikinis konkursas „Dainuojančios kanklės“ 1-4 klasės mokiniams
II-asis respublikinis jaunųjų atlikėjų festivalis „Muzika muziejuje“
Respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Skambioji klaviatūra“
Respublikinis moksleivių festivalis ,,Valstybiniam muzikiniam švietimui-100‘‘
Velykinė miesto puošyba
„Muziejų naktys“ Jurbarko krašto muziejuje. Dailės klasės mokinių plenerinė
tapyba
6 dailės klasės mokinių tapybos darbų paroda „Spalvos“
Šiuolaikinio šokio konkursas „Emocijos“
Koncertas-seminaras, skirtas Tarptautinei džiazo dienai
Fortepijoninių duetų „Muzikuojam po du“ koncertas chorinio dainavimo klasės

Kauno J. Gruodžio
konservatorija
Jonavos Janinos
Miščiukaitės muzikos
mokykla
Veliuona
Mokyklos

Kovas

A. Daučianskas

Kovas

V. Račkauskienė

Kovas
Kovas

Jurbarkas
Jurbarko viešoji
biblioteka
Jurbarkas

Kovas
Kovas

V. Račkauskienė
L. Ševelienė
Mokytojai
I. Bosaitė
I. Bosaitė

Mokykla
Mokykla

Kovas
Kovas

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

Mokykla
Kauno kultūros
centras
Klaipėdos Jeronimo
Kačinsko muzikos
mokykla
Kaunas

Kovas
Balandis

G. Gvozdas
J. Misiūnienė

Balandis

R. Balčiūnienė

Balandis

Kaišiadorys
Kaunas
Miesto skveras
Dvaro parkas

Balandis
Balandis
Balandis
Balandis

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

Jurbarko viešoji
biblioteka
Jurbarkas
Mokykla
Mokykla

Balandis

I. Bosaitė

Balandis
Balandis
Balandis

K. Donauskienė
M. Apulskis
Z. Liktienė

Kovas

Mokykla
Mokykla
Kauno Juozo
Gruodžio
konservatorija
Tarptautinis vaikų ir jaunimo džiazo muzikos festivalis-konkursas „Jazz Fontanai Panevėžys
2021“
VIII respublikinis R. Žaldoko smuikininkų ir violončelininkų konkursas
Klaipėdos Stasio
Šimkaus
konservatorija
5 dailės klasės mokinių erdvinės kompozicijos darbų paroda „Meksikietiškos
Jurbarko viešoji
mirties kaukės“
biblioteka
Jurbarko, Šakių ir Raseinių meno mokyklų susitikimas-koncertas ,,Pavasario
Meno mokykla
spalvos“

Balandis
Balandis
Gegužė

R. Vaznienė
M. Apulskis
V. Binkauskas
M. Apulskis
V. Binkauskas
L. Rušienė
J. Žemliauskienė
J. Misiūnienė

Gegužė

M. Apulskis

Gegužė

V. Račkauskienė

Gegužė

I. Bosaitė
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4 dailės klasės mokinių dailės darbų paroda ,,Mikropasaulis“
6 dailės klasės mokinių dailės darbų paroda ,,Šiandienos altoriai“
4 dailės klasės mokinių tapybos darbų paroda „Katino sapnas“
Suaugusiųjų muzikinio ugdymo programos mokinių koncertas „Muzikos garsai“
Akordeono klasės mokinių tėvų susirinkimas, mokslo metų aptarimas
Tradicinis renginys miesto mokyklų pradinukams „Į meno šalį“
Pasidainavimo vakaras „Graži mūsų šeimynėlė“

Mokykla
Mokykla
Mokykla
Mokykla
Mokykla
Mokykla
Mokykla

Gegužė
Gegužė
Gegužė
Gegužė
Gegužė
Gegužė
Gegužė

D. Švedienė
J. Misiūnienė
R. Česnulevičiūtė
L. Rušienė
L. Rušienė
I. Bosaitė
R. Vaznienė
A. Daučianskas
L. Ševelienė
R. Šličkutė

VI tarptautinis jaunųjų muzikantų konkursas „OLIMPO MUSICALE“
Tarptautinis konkursas „Gradus ad Parnassum VII“

Birželis
Birželis

Meninė akcija „Skambančio parko valanda“

Kaunas
Garliavos meno
mokykla
Jurbarko dvaro parkas

Projekto „Muzika – mūsų kelias į bendrystę“ kūrybinė stovykla

Mokykla

Birželis

mokiniams
Meno mokyklos ir Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos Saksofono Mokykla
klasės mokinių ir mokytojų koncertas
Meistriškumo kursai „Grojimo saksofonu ypatumai“
Mokykla
6 dailės klasės mokinių plakatų paroda ,,Mums rūpi“
Solfedžiavimo iš lapo konkursas atskirose solfedžio grupėse
XXI tarptautinis muzikos ir meno mokyklų kamerinio muzikavimo festivalis
„Garsų išdaigos“

Balandis
Balandis

Birželis

J. Misiūnienė
R. Česnulevičiūtė
V. Račkauskienė
L. Ševelienė
Mokytojai
L. Ševelienė

Jurbarko ir Šakių meno mokyklų dailės klasės mokinių bendras pleneras
Raudonės pilyje
Dailės klasės mokinių pusmečio darbų paroda tėveliams ir visuomenei
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Raudonė

Birželis

Mokykla

Birželis

M. Buitkuvienė
R. Šličkutė
I. Bosaitė
I. Bosaitė
L. Rušienė

