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RASEINIŲ MENO MOKYKLOS  

METINIS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS  

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Raseinių meno mokykla (toliau – mokykla) yra formalųjį švietimą papildanti ugdymo 

įstaiga, kuri įgyvendina formalųjį ugdymą papildančias programas.  

2. Mokyklos paskirtis – pagal ilgalaikes programas sistemiškai plėsti tam tikros meno 

srities žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius ir suteikti asmeniui papildomas dalykines 

kompetencijas, tenkinti vaikų ir jaunimo pažinimo, ugdymo ir saviraiškos poreikius per 

meninę veiklą, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Įgyvendinti pradinio, 

pagrindinio, išplėstinio, neformaliojo (suaugusių) ugdymo muzikos, dailės ir teatrinio bei 

šokio programas. 

3. Mokyklos 2018 metų veiklos planas (toliau – planas) parengtas vadovaujantis 2016–

2018 m. strateginiu mokyklos planu, patvirtintu Raseinių rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo ir socialinių reikalų departamento direktoriaus 2016 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 

DEPĮ-33, Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. TS-9 

„Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 

atsižvelgiant į švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato metinius mokyklos tikslus bei 

uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. 

4. Mokyklos planą parengė 2018 m. vasario 13 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-12 „Dėl 

2018 metų veiklos planui parengti darbo grupės sudarymo” sudaryta darbo grupė. 

Konsultuotasi su Raseinių rajono savivaldybės Švietimo ir socialinių reikalų departamento 

Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus specialistais. 

 

II SKYRIUS 

2017 METŲ VEIKLOS ANALIZĖ 

 

5. 2017 metais mokykloje vykdyta pedagoginės veiklos priežiūra. 

6. Pakoreguotos formalųjį švietimą papildančio ugdymo (toliau – FŠPU) programos: 

7. 2017 metais mokykloje mokėsi 395 mokiniai: Raseiniuose 312, Ariogalos skyriuje 57 

mokiniai, Viduklės skyriuje - 18 mokinių, Šiluvos skyriuje - 8 mokiniai. 
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8. Mokykloje dirba 45 mokytojai (37 pagrindinėse ir 8 nepagrindinėse pareigose): 2 

ekspertai, 11 mokytojų metodininkų, 26 vyresnieji mokytojai, 4 mokytojai ir 2 neatestuoti 

mokytojai.  

9. Mokytojai kėlė kvalifikaciją 154 d. (936 val.) ir tobulino dalyko turinio planavimo, 

mokinių reflektavimo, mokymosi mokytis, ugdymo ir aplinkų kūrimo, tiriamosios veiklos ir 

organizacijos tobulinimo ir pokyčių valdymo sritis. 

10. Mokykloje organizuoti seminarai, projektai: 

• 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 L. Klebauskas. Seminare - praktikume dalyvavo Raseinių, 

Kėdainių ir Kelmės meno mokyklų pedagogai ir mokiniai; 

• Organizuota 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. 

Oržekauskaitė; 

• Inicijuotas, organizuotas kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Muzikos mokyklų 

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

Gabnytė (LMTA), dr. J. Daugėlienė; 

• Parengtas ir vykdytas projektas „Muzikiniai paveikslai“ su Raseinių Šaltinio 

progimnazijos mokiniais (mokytoja metodininkė J. Sederevičiūtė). 

          11. Dalyvauta konkursuose, festivaliuose, šventėse: IV respublikiniame festivalyje 

„Skambioji fleita“, respublikiniame festivalyje „Fleitos garsai“, I tarptautiniame pučiamųjų 

instrumentų festivalyje, tarptautiniame kamerinių ansamblių festivalyje „Draugų vasara“, 

„Skambioji pjesė“, XVII respublikiniame muzikos ir meno mokyklų jaunųjų pianistų 

festivalyje-maratone Kauno mieste, II fortepijoninės ir kamerinės muzikos festivalyje 

„Vaikystės perlai“, respublikiniame vaikų ir jaunimo festivalyje ,,Giesmių giesmelė“, projekte 

„Folkvirusas 2017“ - Kėdainiai“, I respublikiniame pučiamųjų instrumentų ansamblių 

festivalyje „Combo“, XI Kauno krašto jaunųjų pūtikų festivalyje „Jonava-2017“, 

respublikiniuose festivaliuose: „Šok 2017“ - Plungė, „Šokis mano gyvenime 2017“, 

„Draugystės tiltai 2017“, „Gintarinė žvaigždė 2017“, „Druskininkai 2017“.    

 

          12. 2017 metais mokyklos ugdytiniai pelnė: 

 
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 
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3. IV Tarptautinio kamerinių ansamblių konkursas - 

festivalis „Fiori musicali“ 

D. Aleksaitė 

E. Bagdonaitė 

G. Unikytė 

J. Turčinskienė 

Laureatų 

diplomai 

 

4. IX Tarptautinio jaunųjų atlikėjų kamerinės ir 

džiazo muzikos konkursas - festivalis „Sąskambiai 

2017“ 

V. Germanavičiūtė 

L. Juodytė 

Laureato 

diplomas 

5. XIX Tarptautinis pučiamųjų instrumentų 

konkursas „Pavasario trimitai“ 

Saksofonininkų 

tercetas  

A. Rukas 

III vieta 

6. IV Tarptautinio kamerinių ansamblių konkursas - 

festivalis „Fiori musicali“ 

V. Germanavičiūtė 

L. Germanavičiūtė 

L. Juodytė 

J. Turčinskienė 

Laureatų 

diplomai 

7. XI Tarptautinio kamerinių ansamblių konkursas - 

festivalis „Giovani virtuosi“ 

L. Germanavičiūtė 

J. Turčinskienė 

Laureato 

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. 

Laureatų 

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 

Laureato 

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 

Laureato 

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 

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 1-2 klasių vokalinis II vieta 
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konkursas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai paminėti „Vyturiai ir vyturėliai“ 

ansamblis 

Dr. J. Daugėlienė 

 

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 

 

 

13. Įvykdytas metų renginių planas: pučiamųjų instrumentų skyriaus mokytojų kvintetas 

koncertavo rajono gimnazijų, progimnazijų ir pagrindinių mokyklų direktorių susitikime, 

Sujainių kaimų bendruomenės Kovo 11 - osios šventėje, Ariogalos kultūros centro atidaryme. 

Dalyvauta: šventėse miesto visuomenei, verslininkams „Ačiū tariam iš širdies“, ansamblinio 

muzikavimo koncerte „Draugaukime“, tradiciniame koncerte „Pirmasis muzikavimo 

pavasaris“, „Bohemiškas helovyno šou“, tradiciniame Advento - Kalėdinio laikotarpio 

koncerte tėvams, bendruomenei - „Jausmų muzika“, „Blizgančios Kalėdos“, „Šokėjų 

Kalėdos“, Raseinių dekanato Šeimų šventėje, Šiluvos parapijos 560 - ajame jubiliejuje, 

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

Kalėdinėje akcijoje „Džiaugsmas kiekvienam“ Raseinių miesto gyventojams. 

  14. Mokykla nuolat bendravo su socialiniais parneriais, rengiant bendras parodas, 

koncertus: 

• Organizuotas susitikimas su Nacionalinė Andžėjaus Kžanovskio vardo muzikos 

mokykla, Mlavos miestas (Lenkijos Respublika); 

• Vyko bendradarbiavimas su Raseinių rajono kultūros centru; 

• Organizuoti renginiai su Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešąja biblioteka; Raseinių 

krašto istorijos muziejumi; 

• Vyko bendradarbiavimas su Raseinių Šaltinio progimnazija, lopšeliu - darželiu 

„Saulutė“, Raseinių specialiąja mokykla; 

• Vyko susitikimai-koncertai su Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos, Miko 

Petrausko muzikos mokyklos, Dusetų meno mokyklos mokiniais ir mokytojais.                                                                                                                                                                                            

15. Meno mokykloje  organizuotos grafikos darbų  parodos, renginių 

apipavidalinimai:  

mokytojo dienai, mokinių tapybos darbų ir spalvinių kompozicijų paroda, kalėdinių darbų 

parodos, šventinis kalėdinis mokyklos erdvių apipavidalinimas, organizuotos edukacinės 

veiklos dailės skyriuje. 

16. Mokykloje kurta moderni, saugi mokymosi aplinka: 

• aptverta mokyklos teritorija;  

• mokykla įsigijo naujų kompiuterių, spausdintuvų; 

• mokykla įsigijo muzikos instrumentų; 

• mokyklai nupirkta baldų: stalai, kėdės, sėdmaišiai, spintos. Baldai patalpinti klasėse, 

aukštų fojė. 
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IV SKYRIUS 

2018 METŲ LĖŠOS PLANO VYKDYMUI 

 

Eil. 

Nr. 

Asignavimų 

valdytojas 

 

Iš viso 

Iš jų 

išlaidoms 

turtui įsigyti iš viso 
iš jų darbo 

užmokesčiui 

1. 
Savivaldybės biudžeto 

lėšos 
552700  515400 (su SD) 3900 (ilgalaikiam) 

2. Įstaigos pajamos  

18800 

(tėvų įnašai 

už 

mokymo 

paslaugas) 

  

 

 

V SKYRIUS 

 RASEINIŲ MENO MOKYKLOS 

 

17. MISIJA 

Įgyvendinti Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos funkcijas, užtikrinti formalųjį švietimą 

papildančio ir neformaliojo švietimo meninio ugdymo tęstinumą, suteikti palankiausias 

galimybes atverti ir sistemingai plėtoti dailės, teatro, muzikos ir šokio sričių žinias, 

gebėjimus, įgūdžius, tenkinti meno pažinimo ir individualios kūrybos poreikius. Būti vaikų ir 

jaunimo kultūros židiniu. 

 

18.VIZIJA 

Raseinių meno mokykla atvira pokyčiams, nebijanti iššūkių, moderni, saugi ugdymo įstaiga, 

ugdanti savarankiškas ir kūrybingas asmenybes, meninės ir profesinės kompetencijos 

pagrindu plėtojanti mokinių kūrybinius, meninius, estetinius gebėjimus socialiniame ir 

kultūriniame gyvenime. 

 

19. FILOSOFIJA                                                                                             

Menas – pats žavingiausias, pats griežčiausias, pats džiugiausias ir geriausias simbolis 

amžino, nepavaldaus protui žmogaus veržimosi į gėrį, tiesą, tobulybę. (Tomas Manas). 

 

I prioritetas.  

Mokymosi motyvacijos gerinimas – individuali kiekvieno ugdytinio pažanga.      

II prioritetas.  

Bendravimo ir netradicinio bendradarbiavimo kultūros plėtojimas. 

III prioritetas.  

Mokymosi aplinkos turtinimas, modernizavimas, pilietiškos, apsišvietusios, sveikos ir saugiai 

gyvenančios mokyklos bendruomenės kūrimas 
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VI SKYRIUS 

 2018 METŲ VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

 

1. TIKSLAS 

Tobulinti pamokos vadybą 

 

1.Uždavinys. Vykdyti stebėseną, mokytojo kasdieninės veiklos planavimą   

Eil. 

Nr.  

Veiklos pavadinimas 

  

Įvykdymo 

laikotarpis  

Atsakingas (-i) 

vykdytojas (-ai) 

Laukiami rezultatai  Pastabos, 

ištekliai 

1.  

 

Ugdymo turinio 

perteikimo kokybės 

analizavimas 

 

I-IV ketvirtis 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Aukštesnė 

motyvacija siekti 

geresnių 

mokymosi 

rezultatų 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

           

 2. 

 

1 klasės mokinių 

apklausa dėl 

pasirenkamojo 

instrumento/ dalyko 

I ketvirtis 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Patenkinamas 

pasirenkamojo 

instrumento/ 

dalyko poreikis 

 

2. Uždavinys. Aktyvinti mokinių individualios pažangos stebėjimą, vertinimą ir įsivertinimą 

1. 

 

Dalyvavimas 

kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose 

mokinių individualios 

pažangos ir pasiekimų 

stebėjimo, fiksavimo, 

vertinimo ir įsivertinimo 

klausimais. 

Visus metus 

 

Mokytojai 

 

20% mokytojų 

patobulins 

kompetencijas 

mokinio 

individualios 

pažangos 

stebėjimo, 

fiksavimo, 

vertinimo ir 

įsivertinimo 

klausimais 

Kvalifikacijos 

tobulinimo 

lėšos 

 

2. ,,Atvirų durų“ dienos 

mokykloje 

organizavimas, siekiant 

stiprinti tėvų ir mokytojų 

bendradarbiavimą, dėl 

mokinių ugdymo (-si) 

pažangos 

 

Diena per 

mėnesį 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

 

Teikiama 

informacija tėvams 

apie mokinių 

pasiekimus, 

pažangą ir kt. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

2. TIKSLAS 

             Stiprinti bendruomeniškumą ir partnerystę, mokytojų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą 

       bendradarbiavimą 

1.Uždavinys. Tobulinti mokytojų švietimo politiką 
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1.  

 

Renginių, gerinančių 

bendruomenės 

santykius, 

organizavimas 

mokykloje, už jos ribų.  

 

Visus metus 

 

Direktorius,  

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojai 

 

Renginiuose 

dalyvaus dauguma 

mokyklos 

bendruomenės 

narių, bus tiriama 

jų nuomonė ir 

tobulinamos 

formos (tradiciniai 

renginiai, 

festivaliai, 

seminarai, 

susitikimo 

koncertai) 

Žmogiškieji 

ištekliai 

projektų, 

mokyklos lėšos 

2. 

 

Vietinės ir tarptautinės 

reikšmės projektų, 

telkiančių mokyklos 

bendruomenę bendrų 

tikslų įgyvendinimui, 

organizavimas 

Visus metus 

 

Direktorius, 

mokytojai 

 

Sėkmingai 

įvykdyti ne mažiau 

nei 2 projektai  

Žmogiškieji 

ištekliai, 

projektų lėšos 

 

 3. Kvalifikacijos 

tobulinimo ir edukacinių 

renginių organizavimas 

 

II ketvirtis 

 

Direktorius, 

mokytojai 

 

Stiprės mokytojų 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas  

Žmogiškieji 

ištekliai, 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

lėšos 

2. Uždavinys. Siekti konstruktyvaus bendradarbiavimo tobulinant partnerystės ryšius su ugdymo 

įstaigomis ir socialiniais partneriais 

 1.  

 

Bendradarbiavimo 

skatinimas, dalinimasis 

patirtimi su kitomis 

šalies mokyklomis, 

įstaigomis. 

 

Visus metus 

 

Direktorius, 

mokytojai 

 

Kultūriniuose ir 

kvalifikacijos 

tobulinimosi 

renginiuose bus 

pasidalinta 

įvairiomis patirties 

formomis 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

kvalifikacijos, 

mokyklos 

surenkamos 

lėšos 

2. Partnerystės ryšių su 

socialiniais partneriais 

veiksminga plėtotė, 

naujų ryšių paieška, 

bendri renginiai, tęstiniai 

festivaliai, koncertai, 

parodos 

I-IV ketvirtis Metodinės grupės, 

visi mokytojai 

 

Tobulės asmeninės 

bendrosios ir 

dalykinės 

kompetencijos  

Žmogiškieji 

ištekliai, 

projektų lėšos 

 

3. Savanorystės idėjų 

įgyvendinimas 

mokyklos veikloje 

 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Dalijimasis 

bendrosiomis ir 

dalykinėmis 

kompetencijomis 

už mokyklos 

veiklos ribų. 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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4. Suaugusių ugdymo 

saviraiškos formos 

mokykloje 

 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Galimybė 

suaugusiems 

tobulinti 

kompetencijas 

Žmogiškieji 

ištekliai 

        3. TIKSLAS 

            Ugdymosi aplinkų turtinimas ir modernizavimas 

 

1. Uždavinys. Modernizuoti ugdymosi aplinkas, turtinti materialinę mokyklos bazę.  

1. 

 

Naujų muzikos 

instrumentų įsigijimas. 

 

2018 metai 

 

Direktorius 

 

Kokybiški 

instrumentai – 

geresni 

pasirodymai 

konkursuose, 

koncertuose  

Specialiosios 

programos 

lėšos, 

savivaldybės 

lėšos. 

2. Mokyklos kolektyvų 

koncertinės aprangos 

atnaujinimas (tautinių 

kostiumų įsigijimas, 

koncertinės aprangos 

jaunių chorui, rūbai 

spektakliams) 

2018 metai 

 

Direktorius 

 

Pasikeis meno 

kolektyvų 

įvaizdis, sceninė 

kultūra 

Specialiosios 

programos 

lėšos, 

savivaldybės 

lėšos. 

3. IT programų įsigijimas, 

vaizdo projektorių, 

garso aparatūros 

įsigijimas, įdiegimas 

solfedžio, muzikos 

istorijos, dailės 

pamokose 

2018 metai 

 

Direktorius, ūkio 

dalies vedėjas 

 

Labiau 

motyvuotas  

ugdymas (-is) 

pamokose 

 

Specialiosios 

programos 

lėšos, 

savivaldybės 

lėšos 

4. Kitų priemonių - 

molbertų, stalų, teatro 

dekoracijų, įsigijimas 

2018 metai Direktorius, ūkio 

dalies vedėjas 

Papildyta 

mokymo (-si) 

priemonių bazė 

Specialiosios 

programos 

lėšos, 

savivaldybės 

lėšos 

 2. Uždavinys. Užtikrinti saugią mokyklos aplinką mokiniams ir dirbantiesiems 

   1. 

 

 

Darbų saugos mokymų 

mokyklos 

darbuotojams, 

mokiniams 

organizavimas 

Visus metus 

 

 

Ūkinės dalies 

vedėjas 

 

 

Gilesnės mokinių, 

mokytojų žinios 

apie saugumo 

užtikrinimo 

galimybes darbo 

metu mokyklos 

teritorijoje, 

patalpose; 

Suteiktos žinios dėl 

galimos 

mobilizacijos, 

gaisro atveju 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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2. Ekstremaliųjų situacijų 

prevencijos priemonių 

plano 2018 m. 

vykdymas 

Visus metus Ūkinės dalies 

vedėjas 

Civilinės saugos 

reikalavimų 

vykdymas, 

priežiūra 

Žmogiškieji 

ištekliai 

3. Uždavinys. Reprezentuoti sveikos ir saugiai kūrybiškai dirbančios mokyklos sėkmės pavyzdžius 

  1. Informacijos apie 

mokyklos veiklą ir 

pasiekimus sklaida 

 

Visus metus 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai. 

 

Viešai prieinama 

informacija apie 

mokyklos veiklą 

(straipsniai 

spaudoje, 

internetinėje 

erdvėje, renginių 

DVD įrašų 

kaupimas) 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

 

VII SKYRIUS 

 2018 METŲ RENGINIŲ PLANAS 

 
Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Data 

(mėnuo) 

Atsakingas asmuo Kur vyksta 

renginys 

1. Respublikinis meninio 

skaitymo konkursas 

vasaris R.  Godelytė –Irkmonienė 

I.  Garšvienė 

Vieta tikslinama 

2. Koncertinė išvyka: Rusijos 

Federacijos, Slavsko miesto 

Muzikos mokyklos meno ir 

muzikos festivalį 

birželis B. Siliūnas 

Dž. Banienė 

Slavskas 

Kaliningrado 

sritis 

Rusijos federacija 

3. Koncertinė išvyka į Liubartovo 

miestą, muzikos festivalį 

spalis B. Siliūnas 

A. Krištapavičius 

Lenkijos 

Respublika 

4. Koncertinė išvyka į Latvijos 

Respublikos Liepojos Meno 

muzikos ir dizaino akademiją 

balandis B. Siliūnas 

D. Banienė 

A. Krištapavičius 

Latvijos 

respublika 

5. II Respublikinis kamerinio 

muzikavimo festivalis 

,,Vaivorykštės juosta-2018“ 

kovas D. Banienė 

A. Krištapavičius 

D. Raškevičienė 

Ariogalos skyrius 

6. VIII Kauno krašto 

akordeonistų festivalis-

maratonas 

balandis D. Nedzinskienė Kauno miestas 

 

7. XVII respublikinis 

fortepijoninių ansamblių 

Festivalis-konkursas 

„Skambinu su draugu“ 

balandžio 

21 - 28 d. 

Dž. Banienė Elektrėnų meno 

mokykla 

8. III respublikinis jaunųjų 

pianistų festivalis 

„Vabaliukai-2018“ 

balandis 

gegužė 

A. Skirmantaitė – 

Ivoškienė 

Dž. Banienė 

Šakių meno 

mokykla 

9. Respublikinis kūrybinis 

pleneras „Piešiu meilės juostą 

mamai“ (I etapas) 

balandis 

gegužė 

L. Raginskiene Raseinių meno 

mokyklos 

Ariogalos skyrius 

10. Koncertas Paežerių dvare 

(Šiaulių rajonas) 

balandis Dž. Banienė Paežerių dvaras 

Šakių meno 

mokykla 
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11. XIII respublikinis jaunųjų 

atlikėjų Festivalis 

„Garsų išdaigos“ 

gegužė A. Krištapavičius Kauno                  

J. Gruodžio 

konservatorija 

12. II Tarptautinis  meno 

(muzikos) mokyklų  jaunųjų 

atlikėjų festivalis „Draugų 

vasara“ 

spalis Dž. Banienė 

D. Nedzinskienė 

L. Raginskienė 

B. Siliūnas 

Raseinių meno 

mokyklos 

Ariogalos skyrius 

13. I respublikinis meno (muzikos) 

mokyklų  jaunųjų muzikų-

kūrėjų festivalis „Po mūzos 

sparnais“ 

lapkritis Ariogalos skyrius: 

Dž. Banienė 

D. Raškevičienė 

dainavimo ir muzikos 

teorijos mokytojai 

Raseinių meno 

mokykla 

14. Respublikinis vaikų kūrybinių 

darbų konkursas „Angelo 

žinia“ 

lapkritis L. Raginskienė Raseinių rajono 

Šiluvos gimnazija 

15. XVIII  respublikinis jaunųjų 

pianistų 

festivalis-maratonas 

lapkritis 

gruodis 

Dž. Banienė 

A. Skirmantaitė - 

Ivoškienė 

Kauno miestas 

 

16. Rašinių, piešinių ir fotografijų 

konkursas „Už Raseinių ant 

Dubysos“ 

lapkritis G. Norkienė Raseinių meno 

mokykla 

17. Metodinės grupės susirinkimai per metus 

 

Dainavimo ir muzikos 

teorijos mokytojai, 

vedėja J. Oržekauskaitė 

Raseinių meno 

mokykla 

18. Kompiuterinės mokymo (si) 

priemonės ,,Kompiuteris - 

solfedžio pagalbininkas 

(pagrindinis ugdymas)“ 2 

dalies parengimas-   

tvirtinimas 

sausis 

gruodis 

V. Volungienė 

J. Oržekauskaitė 

 

Raseinių meno 

mokykla, 

RRŠPT 

19. Kvalifikacijos tobulinimo 

seminaras „Emocinio 

imitavimo metodas“. Lektorė 

doc. dr. Lolita Navickienė 

sausis 

vasaris 

 

Dr. J. Daugėlienė 

 

RRŠPT, 

Raseinių meno 

mokykla 

20. Paskaita „Ugdymo filosofija“ vasaris Dr. J. Daugėlienė Raseinių meno 

mokykla, RRŠPT 

21. Edukacinė išvyka- 

Nacionalinis M. K. Čiurlionio 

muziejus, Valstybinis 

muzikinis teatras 

kovas 

balandis 

Muzikos 

teorijos mokytojos 

mokiniai 

 

22. Rajono ugdymo įstaigų 

mokinių tautinės dainos ir 

šokio festivalis Lietuvos 

valstybės atkūrimo 100-mečiui 

paminėti ,,Esu tau, Tėvyne“ 

balandis J. Oržekauskaitė 

(renginio koordinatorė) 

dainavimo mokytojai 

RRŠPT,  

Šiluva - Mažoji 

kultūros sostinė 

2018 

23. Edukacinė išvyka „Kariljono 

varpai“ 

gegužė 

 

Dr. J. Daugėlienė 

chor. dainavimo 

1-2 kl. mokiniai 

Klaipėda 

24. FŠPU dainavimo ir solfedžio, 

muzikos istorijos, NU 

programų atnaujinimas 

rugpjūčio 29 d. Dainavimo ir muzikos 

teorijos mokytojai 

Raseinių meno 

mokykla 

25. III respublikinė muzikos 

(meno) mokyklų 

konferencija “Ugdymo 

tradicijos ir pokyčiai muzikos 

(meno) mokykloje“ 

vasario 25 d. B. Siliūnas 

dainavimo ir muzikos 

teorijos mokytojai 

Raseinių meno 

mokykla, 

RRŠPT 
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26. Kultūrinėje - pažintinė diena, 

skirta Pasaulinei muzikos 

dienai paminėti ,,Mano 

gyvenimas - muzika“ 

spalio 1 d. 

 

J. Oržekauskaitė 

Šiluvos skyriaus mokiniai 

Šiluva 

27. Atvira AMU pamoka 

,,Žaidžiame muziką“ 

rugsėjis- 

gruodis 

J. Oržekauskaitė 

 

Raseinių meno 

mokykla 

28. Atvira dainavimo pamoka 

,,Vokalo pradmenys 1 klasėje“ 

data tikslinama E.Kumpikevičienė 

 

Raseinių meno 

mokykla 

29. Mokinių koncertas 

„Draugaukime“ 

balandis 

gegužė 

A. Skirmantaitė - 

Ivoškienė 

D. Raškevičienė 

Kauno Miko 

Petrausko 

muzikos mokykla 

30. Mokytojų ir mokinių 

koncertinė išvyka į 

Zarasus ir Dusetas 

balandis 

gegužė 

B. Siliūnas 

Dž. Banienė 

 

Zarasų 

savivaldybė 

31. Koncertas-susitikimas su šalies 

šou verslo atstovais 

data tikslinama B. Siliūnas 

D. Nedzinskienė 

Raseinių meno 

mokyklos  

Ariogalos skyrius 

32. Padėkos diena  Ariogalos 

miestelio verslininkams 

sausis A. Skirmantaitė - 

Ivoškienė 

B. Siliūnas 

D. Banienė 

Raseinių meno 

mokyklos  

Ariogalos skyrius 

33. Tradicinis rašinių, piešinių ir 

fotografijų konkursas „Už 

Raseinių ant Dubysos“ 

lapkritis L. Raginskienė Dubysos 

regioninio parko 

direkcija 

34. Teatro dienai paminėti popietė 

„Dėmesio –pradedam“ 

kovas R.  Godelytė –Irkmonienė Raseiniai 

 

35. Dailininkų asociacijų žaidimas 

„Lavina“ 

gegužė G. Norkienė Raseiniai 

 

36. Kūrybinės dirbtuvės balandis G. Norkienė Raseiniai 

 

37. „Vaikų kiemelis“ - 

paroda/pleneras 

birželis G. Norkienė Kūrybinės 

dirbtuvės 

38. Metinių tapybos, piešimo ir 

skulptūros darbų parodos 

atidarymas 

birželis R. Lauraitytė Raseiniai 

39. Rajoninė tautinių, stilizuotų 

tautinių šokių ir dainų šventė 

„Už Raseinių ant Dubysos“ 

gegužė A. Jukilaitienė Raseiniai 

40. Jaunųjų atlikėjų konkursas 

„Jaunieji virtuozai“ 

vasaris Dž. Banienė Raseinių meno 

mokyklos  

Ariogalos skyrius 

41. Muzikos terapijos popietė-

susitikimas su Kauno 

muzikinio teatro aktoriais 

sausis D. Gudžiuvienė Raseinių meno 

mokyklos  

Ariogalos skyrius 

42. Kūrybinis moksleivių 

projektas-paroda. 

„Netradicinių priemonių 

panaudojimas darbuose“ 

vasaris L. Raginskienė Raseinių meno 

mokyklos  

Ariogalos skyrius 

43. Mokinių spektaklis-koncertas 

 

balandis A. Skirmantaitė  - 

Ivoškienė 

D. Raškevičienė 

Ariogalos 

gimnazijoje (2-

asis pastatas)  

Ariogalos m. 

vaikų darželis 

44. Dailės skyriaus teminė paroda 

skirta Šeimos dienai 

gegužė L. Raginskienė 

 

Raseinių meno 

mokyklos  

Ariogalos skyrius 
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45. Koncertas 

„Menų kalvė - 2018“ 

Ariogalos miesto  

bendruomenei 

gegužė D. Nedzinskienė 

 

Raseinių meno 

mokyklos 

Ariogalos skyrius 

46. Baigiančiųjų mokinių darbų 

paroda įvairiose erdvėse 

Ariogaloje 

birželis L. Raginskienė Raseinių meno 

mokyklos  

Ariogalos skyrius 

47. Mokyklos baigimo 

pažymėjimų įteikimo šventė 

„Mes nepamiršim muzikos“ 

birželis- 

rugpjūtis 

Dž. Banienė, 

B. Siliūnas 

D. Gudžiuvienė 

Raseinių meno 

mokyklos  

Ariogalos skyrius 

4.8 

. 

2018/2019 mokslo metų 

pradžios šventė 

rugsėjis Administracija Raseinių Meno 

mokyklos 

Ariogalos skyrius 

49. Mokytojų dienos paminėjimas 

- koncertinis projektas 

spalis D. Raškevičienė Raseinių meno 

mokyklos  

Ariogalos skyrius 

50. „Bohemiškas Helovyno šou-

2018“ koncertas 

spalis A. Skirmantaitė – 

Ivoškienė,  

A. Krištapavičius 

L. Raginskienė 

Raseinių meno 

mokyklos  

Ariogalos skyrius 

51. Kūrybinių darbų paroda skirta 

šalies 100- mečiui paminėti 

vasaris L. Raginskienė Raseinių 

Marcelijaus 

Martinaičio 

viešoji biblioteka  

Ariogalos 

bibliotekos 

filialas 

52. Kalėdiniai koncertai gruodis Mokytojų kolektyvas 

 

Raseinių meno 

mokyklos 

Ariogalos skyrius 

53. Advento popietė Ariogalos 

bendruomenei „Prie gerumo 

šviesos“ 

gruodis Dž. Banienė 

 

Ariogalos Šv. 

Arkangelo 

Mykolo parapijos 

namai 

54. Edukacinė išvyka į Vilniaus 

operos ir baleto teatrą 

gruodis D. Raškevičienė 

Dž. Banienė 

Vilnius 

55. Edukacinė-kūrybinė išvyka į 

Šiaulių meno muziejų 

balandis L. Raginskienė Šiauliai 

56. Atvira pamoka „Žydinti pieva“ gegužė L. Raginskienė Raseinių meno 

mokyklos  

Ariogalos skyrius 

57. Metodinė diena: pranešimai, 

atviros pamokos, metodinių 

darbų (rinkinių, knygų, 

straipsnių ir kt.) pristatymas 

spalis 

datos 

tikslinamos 

Mokytojų kolektyvas 

 

Raseinių meno 

mokyklos 

Ariogalos skyrius 

58. II respublikinis MM 

stygininkų ir kamerinių 

ansamblių konkursas 

„Perpetuum mobile“ 

balandis L. Juodytė 

J. Turčinskienė 

Vilnius 

59. Edukacinės programos „Nuo 

baroko iki jazz’o arba laikai 

nesikeičia“, „Mitai ir tiesa apie 

V. A. Mocartą“  

kovas G. Gudaitienė Klaipėda 

60. Respublikinis jaunųjų pianistų 

festivalis-maratonas 

lapkritis J. Sederevičiūtė Kaunas 

61. II respublikinis jaunųjų vasaris S. Krečkauskienė Kaunas 
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pianistų konkursas „Muzikos 

garsai“ 

62. VIII respublikinis jaunųjų 

pianistų konkursas „Linksmieji 

pirštukai“ 

kovas S. Krečkauskienė Prienai 

63. Respublikinis festivalis-

konkursas „Skambinu su 

draugu“ 

balandis S. Krečkauskienė Elektrėnai 

64. Respublikinis festivalis 

„Vaikystės perlai“ 

lapkritis S. Krečkauskienė 

 

Kėdainiai 

65. Edukacinė programa-koncertas 

„Muzikos kalba“ 

gegužė J. Sederevičiūtė 

 

Gelgaudiškis 

66. Pirmokų koncertas „Do-re-mi“ balandis 

gegužė 

G. Gudaitienė 

E.  Dobilaitienė 

Raseinių meno 

mokykla 

II pastatas 

67. Pasirenkamojo fortepijono 

mokinių koncertas „Groti 

faina“ 

gegužė J. Sederevičiūtė Raseinių meno 

mokykla 

II pastatas 

68. Pagrindinio fortepijono 

mokinių koncertas „Už meilę 

muzikai“ 

gegužė J. Sederevičiūtė Raseinių meno 

mokykla 

II pastatas 

69. Edukacija „Muzikos 

instrumentai“ 

gegužė J. Sederevičiūtė Raseinių meno 

mokykla 

70. Edukacija „Pavasario spalvos“ gegužė G. Gudaitienė Raseinių meno 

mokykla 

71. Sceniškumo pamokos 

„Pokalbiai su muzika“ 

kiekvieno 

mėnesio 

paskutinė 

savaitė 

J. Sederevičiūtė Raseinių meno 

mokykla 

 

72. Respublikinis jaunųjų pianistų 

festivalis „Pavasario mozaika“ 

Jurbarko MM 

balandis Grupės mokytojos Raseinių meno 

mokykla 

 

73. Edukacinė programa-koncertas 

"Muzikos kalba“ 

Gelgaudiškio dvare 

gegužė J. Sederevičiūtė Gelgaudiškis 

74. Respublikinis kamerinių 

ansamblių festivalis 

„Vaivorykštės juosta“ 

balandis Pučiamųjų metodinės 

grupės mokytojai 

Tikslinama 

75. Vilniaus Balio Dvariono 

muzikos mokyklos mokytojo 

Tomo Matkaus klarnetininkų 

klasės koncertas 

gruodis Pučiamųjų metodinės 

grupės mokytojai 

Raseinių meno 

mokykla 

76. Vilniaus Balio Dvariono 

muzikos mokyklos mokytojo 

Tomo Matkaus seminaras 

„Jaunojo klarnetininko 

garsinių ir techninių įgūdžių 

formavimas“ 

lapkritis- 

gruodis 

Pučiamųjų metodinės 

grupės mokytojai 

Raseinių meno 

mokykla 

77. XXVI Juozo Pakalnio 

respublikinis jaunųjų atlikėjų 

pučiamaisiais ir mušamaisiais 

instrumentais konkursas 

vasaris Pučiamųjų metodinės 

grupės mokytojai 

Zoninis turas 

Kaunas 

78. Pučiamųjų instrumentų 

orkestro 2018 m. Lietuvos 

dainų šventės „Vardan tos…“ 

atranka 

vasaris– kovas Pučiamųjų metodinės 

grupės mokytojai 
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79. Kėdainių muzikos mokyklos 

edukacinis projektas 

„Folkvirusas“ 

vasaris Akordeono mokytojai Kėdainių muzikos 

mokykla 

80. II respublikinis muzikos ir 

meno mokyklų stygininkų 

solistų konkursas  

„Perpetuum mobile“ 

balandis J. Turčinskienė Vilnius 

81. XVI Leono Povilaičio 

respublikinis šiuolaikinės 

lietuviškos muzikos festivalis-

konkursas 

balandis J. Turčinskienė Vilnius 

82. IV respublikinis aukštaitijos 

krašto muzikos ir meno 

mokyklų akordeonistų 

festivalis po atviru dangumi 

Anykščiai 2018 „Tegyvuoja 

akordeonas!“ 

birželis Akordeono 

mokytojai 

Anykščių 

muzikos mokykla 

83. Festivalis  „Akordeono 

muzikos savaitė 2018“ 

rugpjūtis- 

rugsėjis 

Akordeono mokytojai Vilnius 

84. XIX Lietuvos muzikos ir meno 

mokyklų styginių instrumentų 

festivalyje ARCO festivalis 

lapkričio-

gruodžio mėn. 

E. Dobilaitienė, 

J. Turčinskienė 

Kauno Juozo 

Naujalio muzikos 

gimnazija 

85. VII Kauno krašto akordeonistų 

festivalis - maratonas 

vasaris -kovas Akordeono mokytojai Kauno Juozo 

Gruodžio 

konservatorija 

86. Paskaita – koncertas 

,,Svečiuose gitaros virtuozas“ 

kovas A. Radčenko 

V. Vasiliauskas 

Raseinių meno 

mokykla 

87. Juozo Gruodžio 

Konservatorijos mokytojos 

ekspertės Gražinos Lukošienės 

klasės akordeonų kvinteto 

koncertas 

balandis Akordeono mokytojai Raseinių meno 

mokykla 

88. Koncertai draugams balandis 

lapkritis 

Akordeono mokytojai Raseinių meno 

mokykla 

89. 

 

Muzikinė popietė „Muzikinis 

pyragas“ 

lapkritis E. Dobilaitienė Raseinių meno 

mokykla 

 

90. Kalėdinis koncertas tėveliams gruodis E. Dobilaitienė Raseinių meno 

mokykla 

91. Edukacinė  išvyka „Knygų 

mugė- 2018“ 

vasaris E.  Dobilaitienė 

 

Litexpo parodų 

rūmai Vilnius 

92. Edukacinė išvyka į Kauno 

valstybinį muzikinį teatrą 

 

vasaris - 

balandis 

E. Dobilaitienė 

 

Kauno valstybinis 

muzikinis teatras 

93. Edukacinė- koncertinė išvyka į 

Panemunės regioną. Pilys 

gegužė J. Turčinskienė Panemunės 

Vytėnų pilis 

Jurbarko raj. 

94. XXI tarptautinis akordeono 

festivalis Vilnius 2018 

lapkritis G. Jegnoras Nacionalinė 

filharmonija 

Vilnius 

95. XII tarptautinis akordeono 

muzikos festivalis-konkursas 

„Linksmasis akordeonas“ 

spalis Akordeono mokytojai Šiaulių Sauliaus 

Sondeckio menų 

gimnazija 

96. Koncertinė kūrybinė stovykla 

„Muzika be sienų“ 

birželis B. Siliūnas 

D. Banienė, 

D. Nedzinskienė 

Lenkijos 

respublika 
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97. Meno mokyklos baigiančiųjų 

mokinių koncertas 

gegužė Mokyklos administracija Rthodox.png. 

Raseinių Švč. 

Trejybės cerkvė 

  

VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Plano įgyvendinimo priežiūrą vykdys direktorius. 

18. Plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus ugdymui. 

19. Už 2018 m. veiklos plano vykdymą bus atsiskaitoma Mokyklos tarybai, Steigėjui. 

________________ 


