PATVIRTINTA
Raseinių meno mokyklos
direktoriaus 2019 m. vasario 27 d.
įsakymu Nr. V - 23
PRITARTA
Raseinių meno mokyklos
Tarybos 2019 m. vasario 8 d.
posėdžio nutarimu (protokolo Nr. 1)

RASEINIŲ MENO MOKYKLOS
METINIS VEIKLOS PLANAS 2019 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 2019 metų veiklos planas (toliau – planas) parengtas vadovaujantis 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 2019 m. sausio 24 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-6 „Dėl 2019 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.
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II SKYRIUS
2018 METŲ VEIKLOS ANALIZĖ
5. Mokinių skaičius meno mokykloje 2017-2018 m.
Mokinių skaičius
395
395

Mokslo metai
2017
2018
6. Mokinių skaičius pagal ugdymo sritis 2018-09-01
Mokinių, lankančių

Mokinių, lankančių

Mokinių, lankančių

Mokinių, lankančių

pradinio ir

pradinio ir

pradinio ir

pradinio ir

pagrindinio FŠPU

pagrindinio FŠPU

pagrindinio FŠPU

pagrindinio FŠPU

ankstyvojo ugdymo

ugdymo skaičius

ugdymo skaičius

ugdymo skaičius

skaičius ugdymo

ugdymo programose

ugdymo programose

ugdymo programose

programose Raseiniuose

Ariogalos skyriuje

Viduklės skyriuje

Šiluvos skyriuje

214

48

18

3

Dailės

22

5

-

-

Šokio

46

10

-

-

Teatro

29

-

-

-

311

63

18

3

Ugdymo sritys

Muzikos (fortepijono, akordeono, styginių
instrumentų, pučiamųjų instrumentų, chorinio
dainavimo, solinio dainavimo)

Iš viso:
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7. 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.

Ugdymo programa

Nr.

Mokinių skaičius

Mokinių

2017m.

skaičius
2018 m.

1.

Tęstinio (baigusiems formalųjį švietimą papildančio pagrindinio

12

20

12

20

meninio ugdymo programą) ugdymo programa
Iš viso:

8. Meno mokyklos metodinių grupių skaičius ir veikla.
Eil.

Metodinės grupės pavadinimas

Metodinės grupės vadovas

Nr.

1.

Fortepijono

2.

Styginių instrumentų, akordeono

3.

Pučiamųjų instrumentų

4.

Dainavimo (muzikos kultūra ir raštas, solfedžio, muzikos istorija,
choras, solinis dainavimas)

5.

Teatro, šokio, dailės

6.

Ariogalos filialo

9. Mokykloje dirba 42 mokytojai (35 pagrindinėse ir 7 nepagrindinėse pareigose): 2 ekspertai, 10 mokytojų metodininkų, 24 vyresnieji
mokytojai, 4 mokytojai ir 2 neatestuoti mokytojai.
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10. 2018 metais parengtas pedagoginės veiklos priežiūros tvarkos aprašas, kuriuo vadovaujantis mokykloje vykdyta pedagoginės veiklos
priežiūra.
11. Parengtas mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas, kuriame nustatyti aiškūs visų programų ugdymo pasiekimo vertinimo
kriterijai.
12. Parengtos pasirenkamojo dalyko/instrumento programos, padėjo plėtoti mokinių meninius gebėjimus grojant kitu pasirinktu instrumentu ar
mokantis kitos meninės srities dalyko.
13. 2018 metais mokytojai aktyviai (viso 1317 val.) kėlė kvalifikaciją, dalyvavo seminaruose ugdomosios veiklos, planavimo, vertinimo ir
įsivertinimo, kūrybiškumo ugdymo, techninių įgūdžių formavimo, kompiuterinių technologijų taikymo ugdymo procese klausimais.
14. Mokykloje organizuoti seminarai, projektai, metodinės popietės, pedagoginės diskusijos:
Veiklos pavadinimas
Autorinis seminaras ,,Kūrybiškumo ugdymas taikant muzikinę
improvizaciją“
Seminaras ,,Emocinio imitavimo metodo taikymas ugdant jaunąjį
muzikos atlikėją“
Seminaras „Ar populiarios mokymo(si) strategijos yra
efektyvios?” ir koncertas su Jurbarko A. Sodeikos, bei Ariogalos
skyriumi „Rudens mozaika“
Pedagoginė diskusija „Asmeninio įsivertinimo reikšmė mokytojo
veiklos kokybei“
Metodinė popietė-refleksija
„Mano interpretacija“
Seminaras-praktikumas „Jaunųjų trimitininkų techninių įgūdžių
formavimas. Repertuaro apžvalga“ (lektorius M. K. Čiurlionio
menų gimnazijos mokytojas metodininkas A. Baranauskas).
Integracinis „Lėlių mainų“ projektas su jaunaisiais meno
mokyklos teatro aktoriais.

Rengėjas

Sėkmės rodikliai
Pagilintos muzikos pedagogų dalykinės
kompetencijos.
Patobulintos bendrosios ir profesinės
kompetencijos.
Patobulintos bendrosios ir profesinės
kompetencijos.
Patobulintos bendrosios ir profesinės
kompetencijos.
Pagilinta mokinių motyvacija mokytis,
praplėsta koncertinė patirtis.
Pasidalinta gerąja darbo patirtimi.
Patobulintos mokytojų bendrosios
kompetencijos.
Pagilintos mokinių asmeninės, socialinės,
komunikavimo kompetencijos
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Susitikimas su pasaulinio lygmens pripažintu pianistu Roku
Zubovu – M. K. Čiurlionio provaikaičiu.

Pagilinta mokinių motyvacija mokytis,
praplėsta koncertinė patirtis

Dainavimo ir fortepijono skyriaus mokinių ir mokytojų
susitikimas žinių su žymiu džiazo pianistu ir pedagogu Sauliumi
Šiaučiuliu.

Sudarytos sąlygos mokiniams ir
mokytojams kelti menines kompetencijas.
Patirtis su profesionalu motyvavo siekti
aukštesnių mokymo(si) rezultatų.

15. Gilintos mokinių socialinės ir bendrosios kompetencijos dalyvaujant projektinėje veikloje:
Mokiniai dalyvavo šešiuose projektuose. Teatro mokytojos kartu su dailės mokytoja įgyvendino integracinį lėlių mainų projektą su jaunaisiais
teatro aktoriais ir dailės klasės mokiniais. Projekto metu ugdytiniai įgijo socialinių ir bendrųjų kompetencijų, sustiprėjo mokinių organizaciniai
įgūdžiai, atsakomybė. Akordeono mokytojai kartu su klasės mokiniais dalyvavo tęstiniame Kėdainių muzikos mokyklos kūrybiniame projekte ,,Folk
Virusas“. Dailės mokytoja įgyvendino tarpdisciplininį meno pažinimo projektą muziejuje, miesto erdvėse, kur vyko gyvosios profesionalaus meno
dirbtuvės (grafikos, tapybos, skulptūros) ir kūrybine patirtimi su jaunaisiais dailininkais dalijosi Kauno, Vilniaus, Plungės menininkai. Antrus metus
vykdomas teatro ir chorinio dainavimo mokinių integracinis kūrybinis projektas. Organizuota Ariogalos skyriaus mokinių nakvynė Antazavės dvaro
Vaikų globos namuose. Ariogalos skyriaus akordeono mokytoja organizavo projektą ir išvyką su mokiniais į Neapolį (Italija) kur praturtino mokinių
žinias, suteikė galimybę pasiklausyti itališkos operos atlikėjų, pažino Italijos Kampanijos krašto istoriją, architektūrą, jo tradicijas.
Dalyvauta projektinėje veikloje tris kartus daugiau nei buvo planuota
16. Aktyviai dalyvavo edukaciniuose renginiuose:
2018 metais suorganizuota 17 edukacinių-pažintinių renginių. Veiklose dalyvavo 95 procentai mokyklos mokinių. Ariogalos skyriaus mokiniai ir
mokytojai dalyvavo edukacinėse išvykose, kelionėse, ekskursijose, kūrybinėse stovyklose, kurių metu turėjo galimybę pakeliauti, daugiau susipažinti ne
tik su savo krašto įžymiausiomis vietovėmis, bei Lietuvos respublikos miestų istorija. Organizuota Ariogalos skyriaus akordeono klasės mokinių ir tėvų
edukacinė pažintinė kelionė po Žemaitijos kraštą su poilsiu Šventojoje. Suorganizuota dviejų dienų koncertinę pažintinę kelionę po Zarasų kraštą
,edukacinę ekskursiją akordeono klasės mokiniams į Birštoną. Teatras „Svajoklis” organizavo edukacinę programą mokiniams „Teatriniai žaidimai“ .
Programoje dalyvavo Jurbarko A. Sodeikos meno mokyklos, Ariogalos filialo bei Raseinių meno mokyklos teatro studijos „Svajoklis“ mokiniai.
Raseinių meno mokyklos šokių kolektyvas „Nuotaikėlė“ keturis kartus vyko į edukacines koncertines išvykas (Jurbarkas, Kaunas, Klaipėda,
Druskininkai). Dainavimo ir muzikos teorijos metodinės grupės mokiniams ir mokytojams suorganizuota edukacinė išvyka į Klaipėdą ,,Kariliono
varpai“.Fortepijono skyriaus mokytojos suorganizavo koncertą-edukaciją „Muzikos kalba“ Gelgaudiškio dvare. Ariogalos skyrius surengė edukacinękoncertinę fortepijono klasės popietę ,,Labas vasara - 2018“.
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Patenkinti mokinių saviraiškos poreikiai, sudarytos galimybės meninių įgūdžių stiprinimui užsiėmimuose netradicinėse aplinkose. Pagilintos
mokinių socialinės kompetencijos, pagilinta mokinių motyvacija mokytis. 2018 metais suorganizuota keturiais edukaciniais renginiais daugiau lyginant
su 2017 metais.
17. Mokykla tobulino bendradarbavimo, partnerystės ryšius su ugdymo įstaigomisir socialiniais partneriais:
Siekiant kultūrinio, socialinio bendradarbiavimo, mūsų mokyklos mokytojai, administracijos darbuotojai ir mokiniai aktyviai dalyvavo renginiuose
su kitomis įstaigomis. Ariogalos skyriaus mokytojai ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui vykdė veiklas bendruose projektuose su: Dusetų meno
mokykla (Zarasų rajonas), Liepojos meno, muzikos ir dizaino mokykla (naujas partneris, Latvijos Respublika), Marjamos meno mokykla (nauji
partneriai, Estijos Respublika). Šokio mokytoja bendradarbiavo su Raseinių Simono Stanevičiaus gimnazija, Viduklės kultūros centru renginyje
,,Rokenrolo šokių puota“ ir pravedė šokių mokymus. Surengtas teatro renginys „Pasveikinkim visus su teatro diena“ Raseinių miesto parke. Įgyvendinta
edukacija su lėlėmis skirta ,,Liepaitės“ darželio 4-5 metų vaikams. Parodytas spektaklis pagal G. Žalėną ,,Labas rytas, Naujieji ateina“. „Svajoklio“
teatras organizavo renginį „Draugų diena“ su kitų mokyklų mokiniais. Teatro vaikai bendradarbiavo su šokių studija „Svajonė“, kuriame mokiniai vedė
renginį, išmoko išklausyti kitą, siekti susitarimo, atsakomybės ne tik už save, bet ir už kitą asmenį, reiškė savo kūrybines idėjas Teatro mokiniai aktyviai
dalyvavo ir meno mokyklos bei miesto renginiuose. Raseinių Dekanato Šeimų šventėje vedė teatralizuotus žaidimus, kūrė gyvąsias skulptūras. Gitaros
mokytojas su mokinėmis koncertavo Raseinių Šaltinio progimnazijoje, Šiluvos gimnazijoje, Raseinių Marcelijaus Martinaičio bibliotekoje, bei kultūros
centro rengiamuose koncertuose. Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje muzikinius kūrinius atliko Raseinių meno mokyklos
fleitininkės Mokytojų pučiamųjų instrumentų kvintetas koncertavo: Ilgižių mokykloje-daugiafunkciniame centre, Šiluvos kultūros centre, Kultūros
dienos proga AJE salėje, Raseinių miesto šventėje ,,Rudens bendrystės sodas“ skirtoje Raseinių miesto 765 metų jubiliejui. Rugsėjo 11-oji mūsų kraštui
tapo istorine diena – Raseinių rajono ir Portugalijos Ourem savivaldybės pasirašė tarpusavio bendradarbiavimo sutartį. Jame grojo mokytojų pučiamųjų
instrumentų kvintetas.
Jungtinis choras dalyvavo Kultūros centro renginiuose, Raseinių bažnyčioje, Raseinių miesto šventėje ,,Rudens bendrystės sodas“ ir kt. Gerosios
patirties sklaida - nuolatinis procesas, kuriame dalyvavo 100 procentų mokyklos mokytojų ir mokinių. Pučiamųjų skyriaus mokiniai su koncertine
programa dalyvavo tarptautiniame muzikos mokyklų festivalyje Slavske, Kaliningrado sritis (naujas partneris). Mokytojai ir mokiniai aktyviai
bendravo, bendradarbiavo, dalijosi gerąja patirtimi su kitomis įstaigomis ir partneriais tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų. Pradėtas bendradarbiavimas su 3
užsienio naujais partneriais, 1 šalyje (Gargždų meno mokykla).
18. Vykdyta sklaida apie mokykos veiklą mokyklos patalpose, viešojoje erdvėje, kultūros įstaigose, spaudoje ir internetinėje erdvėje:
2018 metais mokykla meninėje ir kultūrinėje veikloje turėjo daug sėkmės pavyzdžių - gausus mokyklos mokinių dalyvavimas Lietuvos
šimtmečio dainų šventėje ,,Vardan tos...“, dalyvavimas rajono, šalies ir taptautiniuose renginiuose, konkursuose.
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Mokiniai dalyvavo Lietuvos vaikų ir moksleivių TV konkurse ,,Dainų dainelė“, XXVI Juozo Pakalnio respublikiniam jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais
ir mušamaisiais instrumentais konkurse, Tarptautiniame jaunųjų atlikėjų konkursuose ,,Mažųjų mozaika“, ,,Vaivorykštės juosta – 2018“, kuriuose
dalyvavo pučiamųjų skyriaus mokiniai. Dalyvavome Kaliningrado srities Slavsko mieste tarptautinį ansamblių koncerte ,,Mes kartu“. Koncerte
dalyvavo Slavsko, Jasnoje ir Bolšakovo muzikos mokyklų moksleiviai ir mokytojai. Kauno I-oje muzikos mokykloje dalyvavome respublikiniame
muzikos, meno mokyklų bei gimnazijų varinių pučiamųjų muzikos instrumentų festivalyje ,,Vario spalvos 2018“. Šiame festivalyje Raseinių meno
mokyklą atstovavo trimitininkai.
II tarptautinis pianistų ir ansamblių konkursas „Musica Pianoforte“ - VIII tarptautinis kamerinės muzikos konkursas ,,Muzikuojame dviese“ III
respublikinis festivalis-konkursas ,,Gaidų pynė“ –XIX Lietuvos muzikos ir meno mokyklų styginių instrumentų festivalis – konkursas ,,ARCO“ II
respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Muzikos garsai“, Nacionalinis B. Dvariono jaunųjų pianistų ir stygininkų konkursas ,V respublikinis jaunųjų
pianistų konkursas „Nuo baroko iki romantizmo” –VIII respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Linksmieji pirštukai“, XIX Lietuvos muzikos ir
meno mokyklų styginių instrumentų festivalis ,,ARCO“; Respublikinis kamerinių ansamblių festivalis „Vaivorykštės juosta“. Respublikinis jaunųjų
atlikėjų festivalis „Pavasario mozaika“ XVIII respublikinis pianistų festivalis – maratonas, IV respublikinis instrumentinių ansamblių festivalis ,,Kartu
smagiau“ Muzikuojančių šeimų festivalis ,,Gaidų pynė“, V respublikinis antro instrumento (fortepijono) muzikos festivalis „Laisvalaikio muzika
2018“, regioninis koncertas-seminaras „Rudens mozaika, pirmokų koncertas „Do-re-mi“.
Gargždų muzikos mokykloje vyko šalies meno mokyklų teatro skyrių Respublikinis moksleivių meninio skaitymo konkursas, dalyvavo teatro
skyriaus mokiniai.
Jau ketvirtus metus šokių mokytoja organizavo rajoninę liaudiškų, stilizuotų liaudiškų dainų ir šokių festivalį „Už Raseinių ant Dubysos“. Dailės
skyriaus mokiniai laimėjo prizines vietas, dalyvaudami šalies mokinių foto darbų konkurse „Vandens ženklai“, Raseinių rajono bendrojo ugdymo
mokyklų 5-12 klasių mokinių kūrybinių darbų konkurse „Laiškas“, 2018 m. rašinių, piešinių ir fotografijų konkurse „Už Raseinių ant Dubysos“.
Mokiniai dalyvavo tarptautiniame mokinių meninės kūrybos darbų konkurse „Kalėdinis atvirukas“. Šalies piešinių konkursą „Žilvinas ir Eglė“ laimėjo
keturios dailės klasės mokinės.
Ariogalos skyrius organizavo ir pravedė respublikinį festivalį „Vaivorykštės juosta“. Mokiniai dalyvavo: respublikiniame jaunųjų atlikėjų
festivalyje Panevėžio muzikos mokykloje „Muzikinis pavasaris“, XII Kauno krašto Jaunųjų pūtikų festivalyje „Jonava-2018“, XVIII respublikiniame
muzikos ir meno mokyklų jaunųjų pianistų festivalyje-maratone. Tarptautiniame sportinių šokių festivalyje Kauno sporto halėje „Rudens taurė“
dalyvavo šokio klasės mokiniai. Suorganizuoti šventiniai Ariogalos skyriaus koncertai ,,Kalėdinis linkėjimas“, „Draugaukime“.
Smuiko klasės mokiniai dalyvavo Lietuvos muzikos ir meno mokyklų XIX ARCO festivalyje Kaune, III respublikiniame festivalyje
,,Vaivorykštės juosta“ Ariogaloje, ,,Pavasario mozaika“, ,,Kartu smagiau“. Mokiniai prizines I-III vietas pelnė konkursuose: ,,Gaidų pynė“, ,,Musica
pianoforte“, ,,Muzikuojame drauge“, ,,ARCO“ ir kituose konkursuose.
Mokiniai ir mokytojai organizavo ir dalyvavo daugiau kaip 152 renginiuose (konkursuose, festivaliuose, koncertuose, šventėse, muzikinėse
popietėse, edukacinėse išvykose, projektuose). Dalyvavo 1642 mokiniai.
Mokykloje suorganizuoti 48 renginiai.
Renginiuose dalyvavo 98 procentai mokyklos mokinių.
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Suorganizuoti koncertai, renginiai paskatino dalyvaujančių mokinių motyvaciją mokytis. Paskatintas ugdytinių kūrybiškumas, padidėjo meninė,
koncertinė patirtis. Lyginant su 2017 metais renginiuose dalyvavusių mokinių skaičius padidėjo 7 procentais.

19. 2018 metais mokyklos ugdytiniai pelnė:
Eil.
Nr.

Konkurso pavadinimas, vieta

Mokinys, mokytojas

Pasiekimai

Tarptautiniai konkursai
1.

Tarptautinis pianistų ir ansamblių konkursas ,,Musica pianoforte“

Diplomai

2.

VIII tarptautinis kamerinės muzikos konkursas ,,Muzikuojame dviese“

III vieta

10.

Tarptautinės varžybos „Rudens taurė - 2018“

Lietuvos reitingas,
klasikiniai šokiai VI
vieta; Lotynų
Amerikos šokiai III
vieta

Respublikiniai konkursai
1.

Respublikinis muzikuojančių šeimų festivalis-konkursas ,,Gaidų pynė“

Laureačių diplomai
I vieta
Laureato
diplomas

2.

XIX Lietuvos muzikos ir meno mokyklų konkursas - festivalis „Arco“

3.

II respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Muzikos garsai“

Laureato
diplomas

4.

Nacionalinis B. Dvariono jaunųjų pianistų ir stygininkų konkursas

Diplomantas

5.

V respublikinis jaunųjų pianistų konkursas “…nuo baroko iki
romantizmo…”

Laureato
diplomas
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6.

VIII respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Linksmieji pirštukai“

Laureato
diplomas

7.

XXVI Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais
muzikos instrumentais konkursas

Laureato
Diplomas III vieta

8.

V respublikinis pučiamųjų muzikos instrumentų lietuviškos pjesės konkursas

9.

Respublikinis moksleivių meninio skaitymo konkursas

10.
11.

Šalies piešinių konkursas ,,Žilvinas ir Eglė“
Šalies mokinių foto darbų konkursas ,,Vandens ženklai“

Laureato
Diplomas II vieta
Laureato
Diplomas I vieta
Diplomai
III vieta

III SKYRIUS
2019 METŲ VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1. Tikslas: Ugdymo prieinamumo ir kokybės užtikrinimas, sukuriant palankiausias galimybes ugdytiniui realizuoti individualius gebėjimus.
Uždaviniai
1.1 Tobulinti ir papildyti inovatyviais
metodais ugdymo programas, kad
kiekvienas vaikas mokymosi procese
patirtų sėkmę.

Priemonės
1.1.1.Skyrių susirinkimuose
analizuojami vaikų poreikiai,
aptariamos programos ir
repertuaras.

Vykdytojai

Laikas

Ištekliai

Laukiamas rezultatas

Administracija
Metodinių
grupių vadovai
mokytojai

Pastoviai

Žmogiškieji

Naujesnės ir patrauklesnės ugdymo
metodikos sudomins mokinius,
padės jiems atsiskleisti.
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1.2. Organizuoti mokyklos vidinį
įsivertinimą

1.1.2.IKT programų Finale
Note Pad 2012 ir Eartoner
aktyvus panaudojimas ugdymo
procese

Muzikos
teorijos
mokytojai

Visus
mokslo
metus

Žmogiškieji

Pagilinti mokinių muzikos teorijos
užrašymo įgūdžiai

1.1.3.Kompiuterinės mokymosi
priemonės ,,Kompiuteris solfedžio pagalbininkas
panaudojimas solfedžio
egzamino metu

Muzikos
teorijos
mokytojai

III
ketvirtis

Žmogiškieji

5 proc. pagerės solfedžio egzaminų
balai. Mokytojams ir mokiniams
prasiplės bendrosios ir dalykinės
kompetencijos.

1.1.4. Ugdytinių pasiekimų
analizė pasibaigus pusmečiui.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

2019 05
2019 12

1.1.5. Mokykloje organizuoti
susitikimus su garsiais
muzikantais, kraštiečiais.

Mokyklos
bendruomenė

Visus
metus

1.2.1.Numatyti mokyklos
stipriuosius ir tobulintinus
aspektus. Informuoti mokyklos
bendruomenę apie vidinio
įsivertinimo išvadas ir pateikti
rekomendacijas.

Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

2019 m.
spaliogruodžio
mėn.

Aukštesnė motyvacija siekti
geresnių mokymosi rezultatų.

Ne mažiau vienas (per metus)žymus
žmogus atvyks į mokyklą.
Susitikimai su įžymiais muzikantais,
kitų mokyklų mokytojų pamokos
paskatins ugdymosi motyvaciją.
Gautus duomenis panaudoti
mokyklos veiklos tobulinimui.
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2.Tikslas - muzikinės švietėjiškos veiklos plėtojimas, pasitelkiant socialinius partnerius, puoselėjant tradicijas bei ugdant bendruomeniškumą.
Uždaviniai
2.1. Sudaryti sąlygas mokyklos
meniniams kolektyvams ir
individualiems mokiniams siekti
aukštesnių rezultatų, dalyvaujant
šalies bei tarptautiniuose
konkursuose, festivaliuose.

Priemonės
2.1.1. Koncertai miesto
visuomenei parodų atidaryme,
rajono renginiuose, miesto ir
rajono mokyklose.

Vykdytojai
Administracija
Mokytojai

Laikas
Pastoviai

Ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai,
projektų,
mokyklos
lėšos

Laukiami rezultatai
Mokyklos mokiniai ir mokytojai
dalyvavaus ne mažiau kaip 50- je
rajoninių respublikinių,
tarptautinių renginių.

2.2.Suteikti galimybę konkursuose
dalyvauti visiems mokyklos
ugdytiniams.

2.2.1.Mokykloje parengti
teatro, dailės, visų muzikinių
dalykų konkursai.

Mokytojai

Visus
mokslo
metus

Žmogiškieji
ištekliai,
projektų,
mokyklos
lėšos

Mokyklos
bendruomenė

Visus
metus

Žmogiškieji
ištekliai,
projektų,
mokyklos
lėšos

Mokytojai

Visus
mokslo
metus

Žmogiškieji
Ištekliai,
projektų,
mokyklos
lėšos

Parengtas ne mažiau kaip 1 per
mokslo metus teatro, dailės,
muzikinių dalykų konkursas.
Patenkinti mokinių saviraiškos
poreikiai. Paskatintas ugdytinių
kūrybiškumas, padidės meninė,
koncertinė patirtis.
Parengtas priemonių scenarinis
planas ;
pasiskirstyta užduotimis scenarinio
plano įgyvendinimui;
sėkmingai suorganizuoti, ne mažiau
5
mokyklos 60 - ies metų
jubiliejaus renginiai.
Sėkmingai dalyvauta ne mažiau nei
20 renginių kartu su kitomis
meninio ugdymo įstaigomis.
Mokiniai ir mokytojai praplės
akiratį, įgis žinių, pasidalins gerąja
patirtimi.

2.3. Inicijuoti mokyklos 60-ties metų 2.3.1. Įtraukta mokyklos
jubiliejaus paminėjimą
bendruomenė į mokyklos
jubiliejaus programos
rengimą ir įgyvendinimą.
Sudarytos darbo grupės.
Parengtas priemonių
scenarinis planas.
2.4. Bendradarbiauti su
2.4.1. Išvykos į kitų rajono
kitomis šalies bei užsienio
meno ir muzikos mokyklas.
meninio ugdymo įstaigomis.

12

3. Tikslas: Mokyklos bendruomenės narių mokymosi kompetencijų plėtra bendradarbiaujant, skleidžiant gerąją patirtį.
Uždaviniai
3.1. Skatinti ir sudaryti
sąlygas mokyklos
darbuotojams tobulinti
kompetencijas.

Priemonės
3.1.1. Organizuojami
mokytojų kvalifikacijos
tobulinimą

Vykdytojai
Administracija,
metodinių grupių
vadovai,
mokytojai

Laikas
Visus metus

3.1.2. Pasidalinimas žiniomis
su kolegomis, grįžus iš
seminarų, kursų.

Metodinė taryba.

Pastoviai

Ištekliai
Mokyklos lėšos
Asmeninės
darbuotojų lėšos

Žmogiškieji
Ištekliai

IV SKYRIUS
2019 METŲ RENGINIŲ PLANAS

Eil.
Nr.
1.
2.
3.

4.
5.

Veiklos pavadinimas
Tarptautiniai renginiai
Tarptautinis jaunųjų atlikėjų
festivalis „Skambioji pjesė“
Tarptautinis jaunųjų pianistų
festivalis „Draugų vasara“
Koncertas Lenkijos Respublikos
Liubartovo miesto muzikos
mokykloje
Tarptautinis konkursas-festivalis
„Pavasario trimitai“
Tarptautinis pučiamųjų instrumentų
ansamblių konkursas „Pavasario

Data

Renginio vieta

2019-03- 21-22 d.

RMM Ariogalos skyrius

2019-10- 17-18 d

RMM Ariogalos skyrius

2019-04

Liubartovo m. Lenkijos
Respublika

2019- 03

Plungės M. Oginskio meno
mokykla
Plungė

2019-04

Atsakingas
asmuo

Laukiami rezultatai
Suorganizuota ne mažiau 11
metodinių renginių.
Mokytojai kels kvalifikaciją ne
mažiau 750 valandų per metus.
Minimalių išlaidų pagalba
seminaruose įgytos žinios bus
perteiktos plačiam darbuotojų ratui
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6.
7.

8.

9
10
11

12.
13.

14.

15.

16.

17.

trimitai“
Tarptautinis fleitininkų festivalis
„Fleitos garsai“
Tarptautinis B. Petchenik vardo
vaikų žemėlapio konkursas „Mums
patinka žemėlapiai“
Tarptautinis vaikų piešinių
konkursas „Išgirsti pačią slapčiausią
gamtos kalbą“
IV tarptautinis pianistų konkursas
„Konsonansas – disonansas“
IX tarptautinis konkursas
„Muzikuojame dviese“
II instrumentinių ansamblių
festivalis-konkursas „Grokime
kartu“
XIII tarptautinis akordeonistų
konkursas ,,Ascoltate“.
X tarptautinis jaunųjų atlikėjų
kamerinės ir džiazo muzikos
festivalis- konkursas „Sąskambiai2019“
XII tarptautinis jaunųjų atlikėjų
kamerinės muzikos konkursasfestivalis „Giovani virtuosi“
XIII tarptautinis akordeono muzikos
festivalis-konkursas „Linksmasis
akordeonas“
II tarptautinis instrumentinės
muzikos festivalis –konkursas
„Grokime kartu“
VIII respublikinis jaunųjų
akordeonistų festivalis – maratonas

2019-03

Šiauliai

2019-02

Vilniaus universiteto
Lietuvos kartografų draugija

2019-03

Panevėžio gamtos mokykla

2019-04

Marijampolė

2019-11

Kaunas

2019-03

Radviliškis

2019-03

Kaunas

2019-03

Vilnius

2019-04

Alytus

2019-10

Šiaulių Sauliaus Sondeckio
menų gimnaziją

2019 -11

Radviliškis

2019-03

Kaunas, M. Petrausko muzikos
mokykla
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18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

Kauno M. Petrausko muzikos
mokykla
III Respublikinis ansamblinio
muzikavimo festivalis Kauno m.
Vyturio gimnazija
III Respublikinis pučiamųjų
instrumentų ansamblių festivalis
„COMBO“,
Garliavos meno mokykloje
Respublikinis jaunųjų pianistų
konkursas-festivalis MUZIKINIS
PAVASARIS
IX respublikinis jaunųjų pianistų
konkursas
,,LINKSMIEJI PIRŠTUKAI”
Prienų meno mokykla
XIV Respublikinis jaunųjų atlikėjų
FESTIVALIS
„GARSŲ IŠDAIGOS“
Kauno J. Gruodžio konservatorija
Respublikinis jaunųjų akordeonistų
pleneras Birštone
XIII Kauno krašto Jaunųjų pūtikų
festivalis „JONAVA-2018“.
VII jaunųjų atlikėjų techninių pjesių
(etiudų) konkursas
„JAUNIEJI VIRTUOZAI“
Raseinių meno mokyklos Ariogalos
skyriuje
Respublikinis vaikų kūrybinių darbų
konkursas
„ANGELO ŽINIA“

2019-03

Kaunas, Vyturio gimnazija

2019- 04

Garliavos Muzikos mokykla

2019 data
tikslinama

Panevėžio muzikos m-kla

2019- 05

Prienų muzikos mokykla

2019- 05

Kauno m. J. Gruodžio
konservatorija

2019 - 06

Birštonas

2019-05

Kaunas

2019-02

RMM Ariogalos skyrius

2019- 11

Raseinių rajono Šiluvos
gimnazija
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27.
28.

29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.

41.

Respublikinis fleitininkų festivalis
„Skambioji fleita“
Respublikinis pučiamųjų
instrumentų ansamblių festivalis
„Combo“
Respublikinis mokinių kūrybinių
darbų konkursas „Pravėriau vario
vartelius“

2019-03

Kaunas

2019-04

Garliava

2019-03

Kretingos rajono Salantų meno
mokykla

III respublikinis meno (muzikos)
mokyklų jaunųjų atlikėjų festivalis
,,Draugų vasara“
Festivalis „Pavasario mozaika“
Festivalis „Skambioji pjesė“
Pianistų festivalis - maratonas
Pramoginių šokių kompozicijų
festivalis „Draugystės tiltai 2019“
Druskininkų miesto šventė šokių
festivalis „Šokantys Druskininkai
2019“
Respublikinis meninio skaitymo
konkursas
Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų
apžiūros-šventė „Šimtakojis 2019“
Pianistų konkursas „Fortepijono
lyderiai”
Jaunųjų pianistų konkursas
„Skambioji klaviatūra“
Fortepijoninės ir kamerinės muzikos
festivalis „Vaikystės perlai“
Respublikinis instrumentinių
ansamblių konkursas „Karamelė“

2019-10

Ariogalos skyrius

Tikslinama
2019-03
2019-12
2019-03

Jurbarkas, A. Sodeikos MM
Ariogala, Raseinių MM filialas
Kaunas, salė tikslinama
Kaunas

2019-05

Druskininkai

2019-02
2019-03

Mažeikių Vytauto Klovos
muzikos mokykla
Tauragės kultūros centras

2019-05

Kaunas

2019-04

Kaišiadorys

2019-11

Kėdainiai

2019-04

Kelmė
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42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.

49..

50.
51.
52.

53.
54.

55.

III respublikinis meno mokyklų
fortepijono ir kamerinės muzikos
festivalis „Vaikystės perlai“
Vaikų ir mokinių dainavimo
konkursas „Vyturiai ir vyturėliai“
Jaunųjų dainininkų ansamblinio
muzikavimo konkursas
Vaikų ir moksleivių dainų festivalis
-konkursas „Skambioji daina“
Liaudies dainų konkursas „Oi žiba
žiburėlis“
Religinių kūrinių konkursasfestivalis ,,Giesmių giesmelė“
Moksleivių dainavimo festivalis
Regioniniai renginiai
Respublikinis jaunų pianistų
konkursas GRAND PA, regioninis
turas
Regioninis jaunų atlikėjų festivalis
DRAUGAUKIME
Tarpregioninis festivalis
SKAMBANTI DRAUGYSTĖ
Kauno apskrities muzikos ir meno
mokyklų pučiamųjų instrumentų
atlikėjų festivalis „Jonava“
Kauno regiono varinių pučiamųjų
festivalis „Vario spalvos“
Rašinių, piešinių ir fotografijų
konkursas „Už Raseinių ant
Dubysos“
Festivalis „Rudens mozaika“

2019-11

Kėdainiai

2019-03

Kelmės meno mokykloje

2019-02

J. Gruodžio konservatorijoje

2019-04

Plungės meno mokykloje

2019-03

Kauno I muzikos mokykloje

2019-04

Kauno Vyturio gimnazijoje

2019-11

Raseinių meno mokykloje

2019- 03

RMM Ariogalos skyrius, Kauno
M. Petrausko m. m.

2019-04

RMM Ariogalos skyrius

2019-05

Dusetų Meno mokykla, 2 dienos

2019-05

Jonava

2019-04

Kaunas

2019-11

Dubysos regioninis parkas

11

Raseinių MM, Dariaus ir Girėno
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17

VII Kauno krašto akordeonistų
festivalis - maratonas
Respublikinis seminaras:
,,Papildomo instrumento gitaros
mokymo ypatumai“
Respublikinis kamerinės muzikos
festivalis „Pavasario mozaika“
Mokinių koncertas – spektaklis
MES ČIA – GYVI...

2019 -02

60.

61.

56.
57.

58.
59.

62.
63.

64.

65.

66.

2019-03

Kauno J. Gruodžio
konservatorija
Raseinių meno mokykla

2019-05

Jurbarkas

2019-05

RMM Ariogalos skyrius

Rajoninis jaunųjų pianistų koncertas
„SUSTABDYTI AKIMIRKĄ“

2019 -05

RMM Ariogalos skyrius

PADĖKOS DIENA rajono
verslininkams-rėmėjams
Kūrybinės dirbtuvės

2019- 01

RMM Ariogalos skyrius

2019-04

Kūrybinių darbų konkursas
„Laiškas“
Mokykliniai renginiai
MOKINIŲ KONCERTAS
SPEKTAKLIS Ariogalos
gimnazijoje (2-sis pastatas) ir
Ariogalos m. vaikų darželyje
Jaunųjų muzikų kūrėjų vakaras „PO
MŪZOS SPARNAIS“
Raseinių meno mokyklos Ariogalos
skyriuje
Dailės ir muzikos sintezė – mokinių
vakaronė
„BOCHEMIŠKAS HELOVYNAS“
Raseinių meno mokyklos Ariogalos
skyriuje

2019-10

Raseinių Marcelijaus
Martinaičio viešoji biblioteka
Raseinių meno mokykla

2019-05

Ariogalos gimnazija, Ariogalos
vaikų darželis

Data tikslinama

2019- 11

RMM Ariogalos skyrius
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67.
68.
69.
70.
71.
72.

Saksofono ir fortepijono spec.
mokinių koncertas
Koncertas ,,Pasitinkant Adventą“
Autorinės parodos organizavimas
Dailininkų asociacijų žaidimas
„Lavina“
Pirmokų koncertas „DO-RE-MI“
Raseinių meno mokyklos Kalėdinis
koncertas

2019-05

Viduklė skyrius

2019-12
2019 m. Kovas,
Lapkritis
2019-05

Viduklė skyrius
Raseinių meno mokykla

2019-004

Raseinių MM, Dariaus ir Girėno
13
Raseinių meno mokykla

2019-12

Raseinių meno mokykla

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Plano įgyvendinimo priežiūrą vykdys direktorius.
21. Plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus ugdymui.
22. Už 2019 m. veiklos plano vykdymą bus atsiskaitoma Mokyklos tarybai, Steigėjui.
________________

