
           

                            PRITARTA                      

                            Raseinių rajono savivaldybės tarybos 

                                                                                             2018 m. vasario      d. sprendimu Nr. 

 

 

RASEINIŲ MENO MOKYKLOS DIREKTORIAUS 

2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

Informacija apie mokyklą  

Raseinių meno mokykla, Vytauto Didžiojo g. 15, 60150 Raseiniai  

tel. (8 428) 51 296; el. p. raseiniumenomok@gmail.com, interneto svetainės adresas 

http://raseiniumenomokykla.lt/. 

Mokyklos pagrindinė paskirtis - neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis 

meninis ugdymas. Kita paskirtis - neformalusis suaugusiųjų švietimas.  

Mokykla vykdo vaikų muzikos, dailės, šokio, teatro meno pradinio ir pagrindinio formalųjį švietimą  

papildančio ugdymo, tęstinio, kryptingo meninio ugdymo, ankstyvojo ugdymo programas ir vaikų 

bei suaugusiųjų muzikos, dailės, šokio, teatro meno trumpalaikes  neformaliojo švietimo programas. 

Direktorė Albina Damašauskienė. 

Muzikinis ugdymas vyksta adresu: Vytauto Didžiojo g. 15, 60150 Raseiniai, Dariaus ir Girėno g. 

13, 60148 Raseiniai; 

teatrinis ir šokio ugdymas vyksta adresu: Vytauto Didžiojo g. 10, 60153 Raseiniai;  

dailės ugdymas vyksta adresu: Maironio g. 7, Raseiniai, Dariaus ir Girėno g. 13, 60148 Raseiniai.  

Ugdymas skyriuose vyksta:  

Ariogaloje: Vytauto g. 92 A, 60260 Ariogala, Raseinių r. sav.;  

Viduklėje: Dariaus ir Girėno g. 12, 60352 Viduklė, Raseinių r. sav.; 

Šiluvoje: Lyduvėnų g. 6, 60432 Šiluva, Raseinių r. sav. 

 

Duomenys apie mokyklą 

Mokinių skaičius meno mokykloje kito nežymiai. Palyginus trejų paskutinių metų stojančiųjų 

duomenis 2017 metais mokinių skaičius sumažėjo 3,65 procento. Šį pokytį sąlygojo biudžetas ir 

ugdymo kokybės reikalavimai. Maksimalų mokinių skaičių nustato Raseinių rajono savivaldybės 

taryba. 2017 metais rugsėjo 1 d. buvo priimti 395 mokiniai. 

http://raseiniumenomokykla.lt/
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 Mokinių skaičius pradinio ir pagrindinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo, ankstyvojo 

ugdymo, tęstinio ugdymo programose 2014 - 2017 metais  

Mokslo metai Mokinių skaičius 

2014 397 

2015 403 

2016 410 

2017 395 

 

Mokinių skaičius pagal ugdymo sritis 2017-09-01  

Ugdymo sritys  Mokinių, 

lankančių 

pradinio ir 

pagrindinio 

FŠPU 

ankstyvojo 

ugdymo 

skaičius 

ugdymo 

programose 

Raseiniuose  

 

Mokinių, 

lankančių 

pradinio ir 

pagrindinio 

FŠPU 

ugdymo 

skaičius 

ugdymo 

programose 

Ariogalos 

skyriuje  

Mokinių, 

lankančių 

pradinio ir 

pagrindinio 

FŠPU 

ugdymo 

skaičius 

ugdymo 

programose 

Viduklės 

skyriuje 

Mokinių, 

lankančių 

pradinio ir 

pagrindinio 

FŠPU 

ugdymo 

skaičius 

ugdymo 

programose 

Šiluvos 

skyriuje 

Muzikos (fortepijono, akordeono, styginių 

instrumentų, pučiamųjų instrumentų, 

chorinio dainavimo, solinio dainavimo) 

205  44  18  8 

Dailės 24  6 - - 

Šokio 48 7 - - 

Teatro 35 - - - 

                                                          Iš viso:  312            57  18 8 

 

         Raseiniuose mokosi 312 mokinių, Ariogalos skyriuje 57 mokiniai, Viduklės skyriuje  

- 18 mokinių, Šiluvos skyriuje - 8 mokiniai. Mažėjant vaikų skaičiui rajone, Raseinių meno 

mokykla mokinių turi pakankamai. Muzikos klasėse mokoma šių pagrindinių dalykų: fortepijono, 

smuiko, violončelės, solinio ir chorinio dainavimo, akordeono, kanklių, fleitos, klarneto, saksofono, 

trimito, eufonijos. Mokiniai rinkosi muzikavimą įvairiuose meno kolektyvuose: akordeonų ir 

pučiamųjų instrumentų orkestruose, įvairios sudėties instrumentiniuose, kameriniuose 

ansambliuose, dainavimą choruose, vokaliniuose ansambliuose. Šokio klasių mokiniai šoka  
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kolektyvuose, teatro klasių mokiniai vaidina mokomajame  teatre ,,Svajoklis“. Dailės klasių  

mokiniai rengia savo kūrybinių darbelių parodėles.  

 

Mokinių dalyvavimas NVŠ programose 

  Mokykla 2017 m. m. sausio - birželio mėnesiais vykdė mokyklos neformaliojo 

švietimo programų plėtrą, skatino vaikų užimtumą ir dalyvavo Europos sąjungos projekte 

„Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“. Parengtos ir įgyvendintos 5 trumpalaikės 

neformaliojo vaikų švietimo programos, finansuojamos iš ES fondų. Trumpalaikėse neformaliojo 

vaikų švietimo programose iki 2017 m. birželio 1 d. mokėsi 113 mokinių, papildomai gauta lėšų 

5670 eurų. Nuo rugsėjo mokykla trumpalaikių neformaliojo vaikų švietimo programų nebevykdo.  

Eil. 

Nr. 

Finansuotos 

neformaliojo 

vaikų 

švietimo 

programos 

pavadinimas 

Programos 

kryptis 

KTPRR 

kodas 

Vaikų skaičius 

(einamųjų 

metų gruodžio 

31 d.) 

Gautos 

lėšos 

Eur 

Panaudotos 

lėšos 

Eur 

1. Kūrybinės 

dirbtuvės 

piešimas 120200038 23 1150 1150 

2.  Dailininko 

dirbtuvės 

piešimas 120200040 12 600 600 

3.  Instrumentinė 

studija 

muzika 120100695 7 350 350 

4.  Vaikų ir 

jaunimo teatras 

,,Svajoklis“ 

teatras 120400194 51 (52) 2560 2560 

5.  Vokalo studija 

,,Šiloja“ 

muzika 120100045 20 (21) 1010 1010 

6.  Iš viso    5670 5670 

Per metus vidutiniškai mokinių, lankančiųjų FŠPU programas kaita siekia apie 1,5 

proc. (nesimoko dėl ligos, per didelio užimtumo ar išvyksta gyventi į kitą miestą arba į užsienį). 

Vaikams sudaroma galimybė išeiti akademinių atostogų. 

 2017 metais meninio ugdymo programas baigė 67 mokiniai, kurie gavo Lietuvos 

Respublikos neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimus (kodas 9201).  

2017 m. absolventų laida  

Ugdymo programos baigimo Muzikos Dailės Šokio Teatro Iš viso išduota 
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dokumentas pažymėjimų 

Gavo išsilavinimo pažymėjimą 40 11 15 1 67 

 

Mokiniams, baigusiems FŠPU pagrindinę meninio ugdymo programą, mokykla 

suteikia galimybę plėtoti įgytus meninės saviraiškos gebėjimus meniniuose kolektyvuose ir siekti 

kompetencijos tęstinio ugdymo programose. Tęstinio ugdymo programose mokosi mokiniai, 

laimėję konkursuose prizines vietas ar planuojantys rinktis meninės krypties profesijas.    

Eil. 

Nr. 

Ugdymo programa Mokinių 

skaičius 

2015 m. 

Mokinių 

skaičius 

2016 m. 

Mokinių  

skaičius 

2017 m. 

1. Tęstinio (baigusiems formalųjį 

švietimą papildančio pagrindinio 

meninio ugdymo programą) 

ugdymo programa 

8 14 10 

                                            Iš viso: 8 14 10 

 

Darbuotojų skaičius ir kvalifikacija  

Eil. 

Nr. 

Informacija apie darbuotojus 2016-12-31 

 

2017-12-31 

 

1. Bendras darbuotojų skaičius 58 56 

2. Pedagoginių darbuotojų skaičius 46 45 

 mokytojų, dirbančių pagrindiniame darbe 41 38 

 mokytojų, dirbančių nepagrindiniame darbe 5 7 

3. Atestuotų pedagogų skaičius:           

 Turinčių mokytojo eksperto kvalifikacinę 

kategoriją 

2 2 

 Turinčių vyresn. mokytojo kvalifikacinę 

kategoriją 

25 26 

 Turinčių mokytojo kvalifikacinę kategoriją  3 4 

 Turinčių mokytojo metodininko 

kvalifikacinę kategoriją 

13 11 

4. Neatestuotų mokytojų skaičius 3 2 

 

Mokytojų kvalifikacijos kaita  

 Iš jų 
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Iš viso 

mokytojų 

Mokytojai Vyresnieji 

mokytojai 

Mokytojai 

metodininkai 

Mokytojai 

ekspertai 

Neatestuoti 

mokytojai 

Pagrin-

dinėse 

pareigose 

2016 metai 

46 3 25 13 2 3 41 

Pokytis 

+1 +1 0 0 0 0 0 

2017 metai 

45 4 26 11 2 2 37 

Pokytis 

-1 0 +1 -2 0 -1 -4 

 

Mokytojų amžiaus vidurkis - 54 metai. Mokykloje daug metų mokytojų kaita 

neženkli. Net 46 % mokytojų yra baigę Raseinių meno mokyklą. 2017 metais nė vienas mokytojas 

nebuvo atestuotas aukštesnei kvalifikacinei kategorijai. Mokyklai trūksta jaunų specialistų. 

Metodinių grupių skaičius ir veikla 

Eil. 

Nr. 

Metodinės grupės pavadinimas Metodinės grupės vadovas 

 

1. Fortepijono J. Sederevičiūtė 

2. Styginių instrumentų, akordeono G. Jegnoras 

3. Pučiamųjų instrumentų A. Nikžentaitienė 

4. Dainavimo (muzikos kultūra ir raštas, solfedžio, 

muzikos istorija, choras, solinis dainavimas) 

J. Oržekauskaitė 

5. Teatro, šokio, dailės R. Godelytė - Irkmonienė 

6. Ariogalos filialo Dž. Banienė 

 

Metodinės tarybos pirmininkė yra J. Sederevičiūtė. 2017 metais įvyko 5 posėdžiai. 

Juose spręsti kvalifikacijos, naujų programų, ugdymo kokybės gerinimo, efektyvaus lėšų 

panaudojimo, inovacinių metodų kūrimo, metodinių grupių darbo koordinaciniai klausimai. 

Kiekvienoje metodinėje grupėje per 2017 metus vidutiniškai vyko po 3 - 4 posėdžius. Metodinių  

grupių mokytojai (100 proc.) dalyvauja mokyklos valdymo procesuose: sudarant veiklos planą, 

sudarant ugdymo planą, įsivertinant strateginį planą, rengiant ugdymo proceso  pasiektų rezultatų  

ataskaitas. Mokytojai (100 proc.) periodiškai įsivertina savo veiklos rezultatus (metodinės veiklos 

lapas, veiklos įsivertinimo anketa (ataskaita), juos aptaria metodinėse grupėse, numato profesinio 

tobulėjimo ir veiklų kryptis.  

Pareigybių sarašas 2017 metais 
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Pareigybė Etatai 

1.  Direktorius 1 

2.  Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 

3.  Raštvedys 1 

4.  Bibliotekininkas 1 

5.  Specialistas renginiams 1 

6.  Ūkvedys  1 

7.  Instrumentų derintojas 1 

8.  
Pastatų sistemos priežiūros einamojo remonto darbininkas 

(elektrikas) 
0,25 

9.  
Pastatų sistemos priežiūros einamojo remonto darbininkas 

(santechnikas ) 
0,25 

10.  Valytojas  2 

11.  Rūbininkas- budėtojas 1,5 

12.   Vairuotojas 1 

Ariogalos skyrius 

13.  Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Ariogalos skyriuje 0,5 

14.  
Pastatų sistemos priežiūros einamojo remonto darbininkas 

(Ariogaloje) 
0,25 

15.  Valytojas 1 

                                                                     Iš viso: 13,75 

 

Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. TS - 152 

„Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Raseinių 

meno mokykloje patvirtinimo“ nustatytas didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 13,75; 

mokytojų darbo krūviai nustatomi pedagoginio darbo valandomis.   

 

II. VEIKLOS REZULTATAI 

 

2017 metų veiklos plano tikslų įgyvendinimas 

Tikslas. Užtikrinti ugdymo ir švietimo kokybę, atsižvelgiant į mokinio individualius gebėjimus.   

 

Uždaviniai.  

 Gilinti mokytojų dalykines žinias, praktinius  gebėjimus,  siekiant   sėkmingiau   organizuoti 

 Ugdymo (-si) procesą, koncertinę, konkursinę ir kitas kūrybines bei menines veiklas.            
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Analizuojant, vertinant, interpretuojant įgytas dalykines ir bendrąsias patirtis, plėsti mokytojų 

gerosios darbo patirties mainų iniciatyvas mokykloje ir už jos ribų. 

Uždaviniai Rezultatų rodikliai Pasiektos reikšmės 

Gilinti mokytojų 

dalykines žinias, 

praktinius gebėjimus, kad 

įgyta patirtis padėtų 

sėkmingiau 

organizuoti ugdymo (-si) 

procesą, koncertines, 

konkursines ir kitas 

kūrybines bei menines 

veiklas. 

Tobulintos bendrosios 

ugdymo kompetencijos: 

pažintinė, funkcinė, 

didaktinė, asmeninė, etinė. 

Gilintos dalykinės 

kompetencijos. 

99 proc. mokytojų vidutiniškai 3,5 

dienos dalyvavo kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose. 

 

Vienam šokių mokytojui suteikta 

Tarptautinės klasės sportinių šokių 

trenerio ir varžybų teisėjo kvalifikacija. 

Plėtoti gerosios patirties 

sklaidą. 

 

Mokytojai dalinosi gerąja 

darbo patirtimi, patobulino 

turimas kompetencijas. 

Mokytojai suorganizavo ir parengė 4 

seminarus, 1 mokytoja išleido mokslo 

monografiją, organizuoti 2 tarptautiniai 

festivaliai, vedė 6 atviras pamokas.  

 

Tikslo reikšmingiausi pasiekimai 

               Mokytojai tobulino dalyko turinio planavimo ir tobulinimo, mokinių pažinimo ir 

pripažinimo, bei mokymosi mokytis, ugdymo aplinkos kūrimo veiklos sritis.  

 Fleitos mokytoja metodininkė A. Nikžentaitienė surengė seminarą - praktikumą tema 

„Jaunojo saksofonininko garsinių ir techninių įgūdžių formavimas pradiniame etape“, lektorius 

Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos ir Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos 

dėstytojas Linas Klebauskas. Seminare - praktikume dalyvavo Raseinių, Kėdainių ir Kelmės meno 

mokyklų pedagogai ir mokiniai.  

             Metodinė diena su Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos mokytojais tema 

„Kompiuteris - solfedžio pagalbininkas (pradinis ugdymas)“, mokytojos metodininkės V. 

Volungienė, J. Oržekauskaitė, vyresnioji mokytoja R. Krikštanienė. 

  Išleista mokslo monografija „Kūrybiškumo ugdymas taikant muzikinę 

improvizaciją“, dr. J. Daugėlienė. 

 Parengtas pranešimas tema ,,Neformalus ugdymas: paieškos ir atradimai“ J. Orže-

kauskaitė. 

 Inicijuotas, organizuotas kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Muzikos mokyklų 

mokytojų profesinės nuostatos ir jų įtaka muzikiniam ugdymui“ lektorė - doc. dr. G. Gabnytė 

(LMTA), dr. J. Daugėlienė. 
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             Surengtas projektas „Muzikiniai paveikslai“ su Raseinių Šaltinio progimnazijos 

mokiniais. 

 Pučiamųjų instrumentų skyriaus mokytojų kvintetas koncertavo rajono gimnazijų, 

progimnazijų ir pagrindinių mokyklų direktorių susitikime su Lietuvos Respublikos Seimo nariais 

A. Nekrošiumi, E. Jovaiša ir rajono Savivaldybės administracijos atstovais, Sujainių kaimų 

bendruomenės šventėje, skirtoje Kovo 11 - osios šventei, Ariogalos kultūros centro atidaryme.  

 Surengtas projektas „Muzikiniai paveikslai“ su Raseinių Šaltinio progimnazijos 

mokiniais (mokytoja metodininkė J. Sederevičiūtė). 

 Savo kompetencijas seminaruose gilino ne tik mokytojai, bet ir administracijos ir ūkio 

dalies darbuotojai. Išklausytas „Civilinės saugos“ seminaras, bibliotekininkė gilino savo žinias 

kursuose. 

Išvada: Mokytojai (90 proc.) supranta tobulėjimo svarbą, nuolat kelia kvalifikaciją, metodinėse 

grupėse aptaria pastebimų tendencijų išvadas, teikia siūlymus planavimui. 

Pedagogai (15 proc.) posėdžių metu pasidalina su kolegomis seminarų metu įgytomis 

(patobulintomis) žiniomis ir nauda. Kaip ir buvo planuota, tikslas įgyvendintas.  

Tikslas. Tobulinti ugdymo procesą, plėtojant ugdytinių menines kompetencijas ir meninę veiklą. 

Uždaviniai.  

Gerinti mokinių ugdymo (-si) pasiekimus, sudarant sąlygas jų saviraiškai bei kūrybiškumui. 

Plėtoti ugdytinių kompetencijas aktyviai dalyvaujant konkursuose, festivaliuose, ir kituose  

kultūriniuose renginiuose. 

Ugdyti socialiai aktyvų, kultūringą pilietį. 

Uždaviniai Rezultatų rodikliai Pasiektos reikšmės 

Gerinti mokinių 

ugdymo (-si) 

pasiekimus, 

sudarant sąlygas jų 

saviraiškai bei 

kūrybiškumui. 

Daug dėmesio buvo skiriama 

meninio ugdymo proceso 

tobulinimui, siekiama, kad 

ugdytiniai patirtų teigiamas 

emocijas paties ugdymo proceso 

metu. Mokiniai tobulino sceninės-

koncertinės praktikos įgūdžius, 

gilino ansamblinio grojimo, šokio, 

vaidybos, piešimo gebėjimus, 

buvo skatinama jų mokymosi 

motyvacija. 

Ugdytiniai aktyviai, kūrybingai dirbo 

pamokų, plenerų metu. Veiklą tęsia 7 

instrumentiniai, 2 kameriniai 

ansambliai, 3 chorai, 2 orkestrai,  

šokių kolektyvas, mokomasis teatras. 

Solistai, kolektyvai dalyvavo 15 

tarptautinių, 22 respublikiniuose, 

krašto vaikų ir mokinių instrumentinių 

ansamblių, šokių, vaikų teatrų 

konkursuose, festivaliuose. 

Plėtoti ugdytinių 

kompetencijas 

Rengti koncertai, spektakliai, 

darbų parodos įvairiose meninėse 

Mokiniai dalyvavo 78 koncertuose 

tėvams, vietos bendruomenėms, rajono 
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aktyviai 

dalyvaujant 

konkursuose, 

festivaliuose ir 

kituose  

kultūriniuose 

renginiuose 

erdvėse leido geriau atskleisti 

kiekvieno mokinio kūrybingumą, 

formavo jų meninius poreikius, 

ugdė savitumą, iniciatyvas, 

praplėtė socialinius įgūdžius, 

sudarė galimybę savo meninius 

pasiekimus pristatyti klausytojams 

ir žiūrovams. 

vaikams ir mokiniams, proginiuose ir 

šventiniuose renginiuose, pristatė 

teatro improvizacijas, dailės darbelių 

parodėles, vyko į solistų 

instrumentalistų, dainavimo, šokių, 

teatro, dailės konkursus ir festivalius. 

Ugdyti socialiai 

aktyvų, kultūringą 

pilietį. 

Mokiniai įgijo naujų žinių apie 

menų istoriją, jų sintezę, plėtojo 

bendravimo kompetencijas, patyrė 

teigiamų emocijų ir išgyvenimų. 

Mokiniams suorganizuotos 13 

pažintinės - edukacinės išvykos. 

 

Tikslo reikšmingiausi pasiekimai 

Eil. 

Nr. 
Konkurso pavadinimas, vieta 

Mokinys, 

mokytojas 
Pasiekimai 

Tarptautiniai konkursai 

1.  Tarptautinis akordeonistų konkursas 

„Liepsnojantys akordeonai“ 

M. Žiūkas  

 

Z. Žemaitienė 

III vieta 

 

2.  XIX Tarptautinis pučiamųjų 

instrumentų konkursas „Pavasario 

trimitai“ 

Fleitininkių kvartetas 

 

A. Nikžentaitienė 

III vieta 

3.  IV Tarptautinio kamerinių ansamblių 

konkursas - festivalis „Fiori musicali“ 

D. Aleksaitė 

E. Bagdonaitė 

G. Unikytė 

J. Turčinskienė 

Laureačių diplomai 

4.  IX Tarptautinio jaunųjų atlikėjų 

kamerinės ir džiazo muzikos 

konkursas - festivalis „Sąskambiai 

2017“ 

V. Germanavičiūtė 

 

 

L. Juodytė 

Laureatės diplomas 

5.  XIX Tarptautinis pučiamųjų 

instrumentų konkursas „Pavasario 

trimitai“ 

Saksofonininkų 

tercetas  

A. Rukas 

III vieta 

6.  IV Tarptautinio kamerinių ansamblių V. Germanavičiūtė Laureačių diplomai 



 10 

konkursas - festivalis „Fiori musicali“ L. Germanavičiūtė 

L. Juodytė 

J. Turčinskienė 

7.  XI Tarptautinio kamerinių ansamblių 

konkursas - festivalis „Giovani 

virtuosi“ 

L. Germanavičiūtė 

 

J. Turčinskienė 

Laureatės diplomas 

8.  XIX Tarptautinis pučiamųjų 

instrumentų konkursas „Pavasario 

trimitai“ 

Trimitininkų trio 

 

V. Dabžanskis 

III vieta 

9.  XVIII Lietuvos muzikos ir meno 

mokyklų konkursas - festivalis „Arco“ 

V. Germanavičiūtė  

L. Germanavičiūtė 

L. Juodytė 

J. Turčinskienė. 

Laureačių diplomai 

10.  Tarptautinės varžybos „Rudens taurė - 

2017“ 

D. Mūras                      

I. Matulevičiūtė 

 

 

L. Bankauskienė 

Lietuvos reitingas 

klasikiniai šokiai 

VI vieta 

Lotynų Amerikos 

šokiai 

III vieta 

11.  IX Tarptautinio jaunųjų atlikėjų 

kamerinės ir džiazo muzikos 

konkursas - festivalis „Sąskambiai 

2017“ 

L. Germanavičiūtė 

 

 

J. Turčinskienė 

Laureatės diplomas 

12.  IV Tarptautinis klasikinės muzikos 

atlikėjų konkursas „Kaunas Sonorum – 

2017“ 

D. Vaička 

 

S. Krečkauskienė 

Laureato diplomas 

13.  XI Tarptautinio kamerinių ansamblių 

konkursas - festivalis „Giovani 

virtuosi“ 

V. Germanavičiūtė 

 

L. Juodytė 

Laureatės diplomas 

14.  IV Tarptautinio kamerinių ansamblių 

konkursas - festivalis „Fiori musicali“ 

T. Kačiušis 

S.Krečkauskienė 

Diplomantas 

15.  I Tarptautinis instrumentinės muzikos 

konkursas „Grokime kartu“ 

Smuikininkų 

ansamblis 

E. Dobilaitienė 

Padėkos raštai 

Respublikiniai konkursai 
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1.  XVII Respublikinis fortepijoninių 

ansamblių konkursas „Skambinu su 

draugu“ 

E. Dubauskaitė  

P. Veličkaitė 

Dž. Banienė 

Diplomai 

2.  I Respublikinis jaunųjų pianistų 

konkursas „Grand pas“ I turo 

regioninė atranka 

K. Petrauskaitė 

 

Dž. Banienė 

Laureato diplomas 

3.  XII Respublikinis jaunųjų pianistų 

konkursas „Linksmos natos“ 

K. Petrauskaitė 

G. Laurinavičiūtė  

Dž. Banienė 

Diplomai 

4.  Respublikinis mišrių ansamblių 

konkursas - festivalis „Draugiškas 

akordeonas“ 

Akordeonistų 

ansamblis 

D. Nedzinskienė 

Laureato diplomas 

III vieta 

5.  X Respublikinis vaikų ir mokinių 

dainavimo konkursas, skirtas Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai 

paminėti „Vyturiai ir vyturėliai“ 

1-2 klasių vokalinis 

ansamblis 

 

Dr. J. Daugėlienė 

II vieta 

 

6.  X Respublikinis vaikų ir mokinių 

dainavimo konkursas, skirtas Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai 

paminėti „Vyturiai ir vyturėliai“ 

Merginų tercetas 

 

 

E. Kumpikevičiėnė 

II vieta 

7.  VIII Žemaitijos krašto vaikų ir 

moksleivių dainų festivalis - konkursas 

„Skambioji daina“ 

1-2 klasių vokalinis 

ansamblis 

Dr. J. Daugėlienė 

Laureato diplomas 

II vieta 

 

        Mokiniai ir mokytojai surengė ir dalyvavo daugiau kaip 78 renginiuose: 22 

konkursuose - festivaliuose, koncertuose, šventėse, muzikinėse popietėse, edukacinėse išvykose, 

projektuose.  

 Mokytoja A. Nikžentaitienė paruošė fleitininkių kvintetą, kuris grojo respublikiniame 

meno mokyklų skaitovų konkurse Raseinių meno mokykloje. Kauno Miko Petrausko muzikos 

mokykloje vyko IV respublikinis festivalis „Skambioji fleita“, kuriame grojo fleitininkių tercetas  

(G. Baltrušaitytė, G. Lukoševičiūtė, E. Mažeikaitė). Šiaulių Dainų muzikos mokykla surengė 

respublikinį festivalį „Fleitos garsai“, kuriame dalyvavo fleitininkių trio (G. Baltrušaitytė, G. 

Lukoševičiūtė, E. Mažeikaitė) ir kvartetas (A. Sturonaitė, E. Steniulytė, R. Gylytė,  D. Kumpikaitė). 

Kaune Garliavos muzikos mokykloje vyko I tarptautinis pučiamųjų instrumentų festivalis, kuriame 

dalyvavo saksofonininkų trio, trimitininkų trio, fleitininkių kvartetas. Jonavos meno mokykloje 

vyko pučiamųjų instrumentų festivalis „Jonava 2017“, kuriame dalyvavo saksofonininkų trio, 
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trimitininkų trio, fleitininkių kvartetas bei klarnetininkas (N. Globys, mokytojas G. Grigalis). 

Fortepijono metodinė grupė dalyvavo projekte „Fortepijonas ir draugai“ ir surengė koncertą 

„Rudens mozaika“ su Jurbarko meno mokykla (dr. J. Daugėlienė, V. Dauknaitė, G. Gudaitienė, S. 

Krečkauskienė, L. Juodytė, J. Sederevičūtė). Raseinių meno mokyklos Ariogalos skyriuje vyko 

tarptautinis kamerinių ansamblių festivalis „Draugų vasara“ (dalyvavo šalys: Latvija, Rusijos 

Federacija, Lietuva). Organizatoriai - direktoriaus pavaduotojas ugdymui Ariogalos skyriuje B. 

Siliūnas, mokytojos Dž. Banienė, D. Nedzinskienė. Organizuotas ir pravestas respublikinis 

festivalis: „Skambioji pjesė“ (dalyvavo šalys: Lenkija, Latvija, Estija, Lietuva). Organizatoriai - 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui Ariogalos skyriuje B. Siliūnas, mokytojos Dž. Banienė, D. 

Nedzinskienė, A. Skirmantaitė - Ivoškienė, K. Grockytė. Surengtas rajoninis jaunųjų pianistų 

koncertas „Sustabdyti akimirką“. XVII respublikiniame muzikos ir meno mokyklų jaunųjų pianistų 

festivalyje-maratone Kauno mieste. II fortepijoninės ir kamerinės muzikos festivalyje „Vaikystės 

perlai“ Kėdainiuose. Respublikiniame vaikų ir jaunimo festivalyje ,,Giesmių giesmelė“ dalyvavo 

J.Oržekauskaitė ir Šiluvos skyriaus mokinių dainavimo grupė. Koncertuota Dusetų kultūros centre 

„Pavasario spalvų mozaika“, Zarasų r. sav. Dalyvauta „Folk Virusas“ projekte, kurį organizavo 

Kėdainių muzikos mokykla.  

Organizuotas respublikinis meno mokyklų skaitovų konkursas.  

Dalyvauta I respublikiniame pučiamųjų instrumentų ansamblių festivalyje „Combo“, 

Garliavos meno mokykloje, XI Kauno krašto jaunųjų pūtikų festivalyje „Jonava-2017“.  

       Surengtos šventės miesto visuomenei, padėkos koncertas rėmėjams, verslininkams 

„Ačiū tariam iš širdies“, ansamblinio muzikavimo koncertas „Draugaukime“ M. Petrausko muzikos 

mokykloje, pirmokų, antrokų tradicinis koncertas „Pirmasis muzikavimo pavasaris“ (krikštynos)“, 

„Bohemiškas helovyno šou“, tradiciniai Advento - Kalėdinio laikotarpio koncertai tėvams, 

bendruomenei - „Jausmų muzika“, „Blizgančios Kalėdos“, „Šokėjų Kalėdos“.                                                                                                                                                                                    

       Vaikų ir jaunimo teatras „Svajoklis“ dalyvavo Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų 

apžiūroje-šventėje „Šimtakojis 2017“. Pristatė vaikų spektaklį „Momo“ (mokytoja I. Garšvienė) bei 

jaunimo spektaklį „Tai nutiko mūsų gatvėje“ (vyr. mokytoja R. Godelytė- Irkmonienė). Parengtos 

vaidybinės improvizacijos (mokytoja ekspertė A. Damašauskienė). Dalyvauta Raseinių dekanato 

Šeimų šventėje, Šiluvos parapijos 560 - ajame jubiliejuje. Teatro mokiniai dalyvavo Raseinių 

miesto šventėje „Rudens bendrystės sodas“, Kalėdų eglės įžiebimo šventėje Raseinių Žemaičio 

aikštėje bei Kalėdinėje akcijoje „Džiaugsmas kiekvienam“ Raseinių miesto gyventojams 

(mokytojos I. Garšvienė, R.Godelytė - Irkmonienė), tarptautiniame kamerinių ansamblių festivalyje 

„Draugų vasara“, mokyklos mokslo metų baigimo šventėje (mokytoja ekspertė A. Damašauskienė).              

        Šokių kolektyvas „Nuotaikėlė“ dalyvavo respublikiniuose festivaliuose: Plungėje 

„Šok 2017“, Klaipėdoje „Šokis mano gyvenime 2017“, Raseiniuose „Pusiaukelė 2017“, Kauno 
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mieste „Draugystės tiltai 2017“, Ramygaloje, Panevėžio r. sav. „Gintarinė žvaigždė 2017“, 

Raseiniuose „Ritmo sūkuryje 2017“, Druskininkuose „Druskininkai 2017“.                                                            

        Vaikų dailės galerija vykdė edukacinę sklaidą, eksponuotos teminės parodos. Dailės 

klasių mokytojų parengti mokiniai aktyviai dalyvavo įvairiuose rajoniniuose, respublikiniuose, 

tarptautiniuose kūrybinių darbų konkursuose, parodose ir projektuose.                                                                                                    

       Mokyklos mokiniai ir mokytojai aktyviai dalyvavo edukacinėse išvykose, kelionėse, 

ekskursijose, kūrybinėse stovyklose, kurių metu turėjo galimybę pakeliauti, daugiau pažinti ne tik 

savo krašto įžymiausias vietoves, bet ir sužinoti Lietuvos Respublikos miestų, miestelių istoriją. 

Organizuotos edukacinės programos: „Metų šventės“, „Reneseanso ir baroko muzikos 

instrumentai“, „Lietuviški ženklai pasaulyje“, „Muzikos instrumentai“, „Ką sako muzika“, 

„Muzikiniai paveikslai“, mokinių ir tėvų edukacinė pažintinė kelionė po Žemaitijos kraštą su 

poilsiu Palangoje, kūrybinė išvyka - stovykla Dainų slėnyje, 2 -jų dienų koncertinė pažintinė 

kelionė po Zarasų kraštą, išvykta su tėvais į Pažaislio festivalio atidarymo koncertą, Birštoną.  

Išvada: Mokiniai (85 proc.) dalyvavo planuotuose konkursuose ir festivaliuose, buvo gerai įvertinti. 

Suorganizuoti koncertai, renginiai skatina dalyvaujančių mokinių motyvaciją mokytis meno 

mokykloje. Paskatintas ugdytinių kūrybiškumas, padidėjo meninė patirtis, suvokimas, gebėjimai. 

Tikslas įgyvendintas. 2017 metų veiklos plane suplanuotos priemonės įvykdytos ir finansavimo 

lėšos panaudotos projekte numatytiems renginiams vykdyti, dalyvauti tarptautiniuose, 

respublikiniuose konkursuose, festivaliuose, šventėse panaudotos šimtu procentų. Tai rodo, kad 

mokyklos bendruomenės nariai geba planuoti ir numatyti realiai įgyvendinamas veiklas.       

                                                                             

Mokyklos bendruomeniniai ryšiai ir socialiniai partneriai 

        Mokykloje taikytos įvairios bendradarbiavimo formos su tėvais (įtėviais, globėjais). 

Organizuoti tėvų susirinkimai klasėse. Tėvai įtraukti į Mokyklos tarybos veiklą, dalyvauja 

organizuojamuose mokyklos renginiuose. Dėl mokykloje organizuojamo ugdymo proceso ir apie 

mokymosi pasiekimus tėvai informuojami mokyklos internetinėje svetainėje. Taip pat informaciją 

apie vaiko ugdymąsi tėvai gauna iš pagrindinio dalyko mokytojo, mokyklos administracijos, 

dalyvaudami tėvų susirinkimuose, mokinių koncertuose ar individualiuose pokalbiuose. 

Socialiniai veiklos partneriai su kuriais tęsiamas aktyvus bendradarbiavimas: 

1. Nacionalinė Andžėjaus Kžanovskio vardo muzikos mokykla, Mlavos miestas (Lenkijos  

Respublika); 

2. Raseinių rajono kultūros centras; 

3. Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka; 

4. Raseinių krašto istorijos muziejus; 

5. Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija; 

6. Raseinių Šaltinio progimnazija; 
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7. Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla; 

8. Raseinių lopšelis - darželis „Saulutė“; 

9. Raseinių specialioji mokykla; 

10. Liepojos Meno, muzikos ir dizaino mokykla (Latvijos Respublika); 

11. Šalies muzikos/meno mokyklos; 

12. Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba. 

Su partneriais įgyvendinti bendri kultūriniai renginiai, projektai, edukacinės programos. 

Vykdyta mokyklos meninės veiklos sklaida.  

 

Mokyklos veiklos organizavimo problemos 

       1. Mokyklos ugdymas vyksta septyniuose rajono vietose. Tai apsunkina mokytojų ir mokinių 

bendravimą, darbo kontrolės vykdymą.   

       2. Trūksta muzikos instrumentų, medijos ir kitų priemonių, reikalingų kokybiško ugdymo 

proceso užtikrinimui.     

       3. Mokykla neturi jokios transporto priemonės. Tai apsunkina ugdomosios veiklos priežiūrą, 

kasdienių reikalų sprendimą, mokinių pavėžėjimą į konkursus, festivalius, kultūrinius renginius. 

 

                               III. ADMINISTRACINĖ VEIKLA 

 

 Parengti dokumentai ( tvarkos, aprašai) 

Eil. Nr. Parengti dokumentai Įsakymo 

Nr.  

Data 

1.  Raseinių meno mokyklos metodinės veiklos organizavimo 

nuostatai 

V - 01 2017-01-20 

2.  Raseinių meno mokyklos išvykų, ekskursijų ir kitų turizmo 

renginių organizavimo aprašas 

V - 06 2017-01-20 

3.  Raseinių meno mokyklos autobuso naudojimo ir 

nuomojimo tvarkos aprašas 

V - 08 2017-01-20 

4.  I tarptautinio muzikos (meno) mokyklų filialų jaunųjų 

pianistų festivalio „Skambioji pjesė“ 2017 nuostatai  

V - 17 2017-02-14 

5.  Stojamojo egzamino į FŠPU programos organizavimo ir 

mokinių paskirstymo pagal programas vykdymo tvarkos 

aprašas 

V - 28 2017-03-27 

6.  Vaikų ir jaunimo piešinių konkurso „Šeima mano širdyje“ 

nuostatai  

V - 29 2017-04-03 
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7.  Raseinių meno mokyklos tėvų (globėjų, rūpintojų) 

informavimo tvarkos aprašas 

V - 37 2017-04-03 

8.  Raseinių meno mokyklos darbuotojų pareigybių aprašymai V - 47 2017-05-08 

9.  Raseinių meno mokyklos mažos vertės viešųjų pirkimų 

organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašas 

V - 54 2017-07-10 

10.  Raseinių meno mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo 

tvarkos aprašas 

V - 541 2017-07-10 

11.  Raseinių meno mokyklos ugdymo planas  2017 - 2018 m. 

m.  

V - 58 2017-08-24 

12.  Meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos  V - 59 2017-09-01 

13.   Raseinių meno mokyklos Korupcijos prevencijos 

programa 2017 - 2019 m. m.  

V - 60 2017-09-04 

14.   Raseinių meno mokyklos 2017 - 2019 m. m.  Korupcijos 

prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas  

V - 60 2017-09-04 

15.  Tarptautinio muzikos ir meno mokyklų filialų (skyrių) 

jaunųjų atlikėjų festivalio „Draugų vasara - 2017“ nuostatai 

V - 62 2017-09-04 

16.  Raseinių meno mokyklos 2017-2018 metų ugdomosios 

veiklos priežiūros planas 

V - 65 2017-09-04 

17.  Konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo bei 

konfidencialumo laikymosi tvarkos aprašas 

V - 73 2017-10-03 

18.  Raseinių meno mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 

tvarkos aprašas 

V - 74 2017-10-03 

19.  Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei 

darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 

V - 75 2017-10-05 

20.  Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka V - 75 2017-10-05 

21.  Darbuotojų asmens duomenų saugojimo tvarka V - 75 2017-10-05 

 

Materialinė bazė 

Pavadinimas Suma  (Eur.) Atsakingi asmenys 

Kompiuteriai 

Stacionarus kompiuteris 1089,00 A. Tamošaitienė 

Stacionarus kompiuteris + klaviatūra, pelė, 605,00 E. Kumpikevičienė 

Nešiojamasis kompiuteris 459,99 A. Nikžentaitienė 

                                                             Iš viso: 2159,39  

Muzikos prekės 
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Gitara 850,00 A. Radčenko 

Gitara 250,00 V. Vasiliauskas 

Pianinas 980,00 A. Skirmantaitė 

Elektrinis pianinas 1700,00 S. Grubliauskaitė 

Stygos gitarai 69,57 A. Radčenko 

Ukulėlė 230,00 A. Radčenko 

Perkusija 161,00 A. Radčenko 

Mokomoji lanksti klaviatūra 5 vnt.  600,00 Ariogala 

Stygos smuikui, atramėlė, būgnų lazdelės, 

stovas natoms, liežuvėliai saksofonui 

365,00 J. Turčinskienė, 

V. Kveselis 

Antpetėlis prie smuiko 29,00 J. Turčinskienė 

Kachonas (perkusija) 165,00 G. Jegnoras 

                                                             Iš viso: 5399,57  

Prekės   

Spausdintuvas 150,00 Z. Bytautienė 

Dokumentų naikiklis 108,49 A. Tamošaitienė 

Roletai ant langų klasėse 372,00 I pastato I aukšte 

Tentai ant tvorų 316,25 I pastato kiemelis 

Įrišimo aparatas 20,85 Ariogalos skyrius 

Teatrinė užuolaida 206,00 Ariogalos skyrius 

Spausdintuvas 93,00 Ariogalos skyrius 

                                                            Iš viso: 1266,59  

Baldai 

Spinta dokumentams 208,12 A. Tamošaitienė 

Spinta dokumentams 464,04 A. Tamošaitienė 

Rūbų spinta 188,25 V. Volungienė 

Lentyna su durelėmis 61,64 L. Juodytė 

Staliukas projektoriui 115,56 I. Garšvienė 

Mokytojo kėdė 83,06 V. Volungienė 

Kėdės 8 vnt. 321,14 Klasėse 

Sėdmaišiai 10 vnt. 750,00 Koridoriuose 

Minkštasuoliai 4 vnt. 276,00 II pastato koridoriuje 

                                                             Iš viso: 2467,81  

Darbai 

Tvoros ir aplinkos darbai ( fasadinių plokščių 1179,75 I pastato kiemelis 
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tvirtinimas prie tvoros, skalda, bordiūrai) 

Akustinės sienos įrengimo darbai 519,50 L. Juodytės kabinetas 

                                                             Iš viso: 1699,25  

Rūbai 

Kostiumai teatrui 95,60 I. Garšvienė 

Šokių batai 120,00 Ariogalos skyrius 

                                                             Iš viso: 215,60  

                                                           IŠ VISO: 13208,21  

 

Finansų valdymas 

Mokyklos biudžeto sąmata 2017 metais įgyvendinta šimtu procentų. 

Mokyklos 2017 metų finansinė veikla pateikiama 1 priede.  

Finansų pokyčių lentelė pateikiama 2 priede.  

IV. KITA SVARBI INFORMACIJA 

 

 Mokyklos ugdomoji aplinka ir sąlygos 

                   2017 m. tęsiamas pradėtas sistemingas būtiniausių mokymo priemonių įsigijimas ir  

atnaujinimas. Išanalizuota esama situacija, nustatyta esamų muzikos instrumentų ir kitų mokymo 

priemonių būklė ir įvertintas poreikis: trūksta akordeonų, fortepijono Ariogalos skyriuje, pučiamųjų 

instrumentų. Mokytojai patobulino savo kompetencijas seminaruose, renginiuose. Įgytos 

kompetencijos sąlygojo ugdymo proceso kokybę. 

 

Mokyklos veiklos viešinimas   

                  Šventinių renginių, edukacinių, meistriškumo pamokų, kitų renginių aprašai, parengti 

straipsniai skelbti viešai mokyklos internetinėje svetainėje http://raseiniumenomokykla.lt/ ir 

paskyroje socialiniame tinkle „FACEBOOK“.  Taip pat informacija apie mokyklos veiklą 

skelbiama rajono Savivaldybės svetainėje http://www.raseiniai.lt/ ir http://www.manoraseiniai.lt/. 

Informacija viešinama meno mokyklos skelbimų lentose, kultūros centre, bibliotekoje, kitose 

švietimo ir kultūros įstaigose. 

 

Mokyklos savivaldos institucijos: Mokyklos taryba, Metodinių grupių taryba, Mokytojų taryba.  

 Mokyklos taryba telkė mokyklos mokinius, mokytojus, tėvus, vietos bendruomenę 

demokratiniam mokyklos valdymui, padėjo spręsti mokyklai aktualius klausimus. Mokytojai 

suorganizavo tėvų susirinkimus temomis „Ar stimuliuojate vaiko gabumus“, „Bendruomeniškumo 

ir bendradarbiavimo su šeima skatinimas“. 

http://raseiniumenomokykla.lt/
http://www.raseiniai.lt/
http://www.manoraseiniai.lt/
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V. ATEITIES PLANAI, LŪKESČIAI 

 

• Įgyvendinti muzikos, šokio, dailės, teatro ugdymo programas, atitinkančias mokinių 

ugdymosi poreikius bei LR švietimo ministro patvirtintas meninio formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijas. 

• Plėtoti gabiųjų mokinių ugdymą. 

• Stiprinti mokytojų metodinę veiklą. 

• Ieškoti jaunų specialistų ir sudaryti sąlygas jų integravimui į mokyklos pedagoginį 

kolektyvą. 

• Stebėti ir vertinti meninio ugdymo inovacijas ir pagal galimybes jas taikyti. 

• Sudaryti sąlygas mokytojų ir mokinių koncertinei veiklai, meninei saviraiškai, kompetencijų 

plėtrai. 

• Stiprinti materialinę bazę. 

_______________________ 

 

Pritarta: 

Raseinių meno mokyklos tarybos  

2018 m. sausio 29 d.  

protokoliniu nutarimu Nr. 1 

 
     

 
     

    

      

      

      

 


