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IGNALINOS MIKO PETRAUSKO MUZIKOS MOKYKLA
2013 – 2014 M. M. VEIKLOS PLANAS
IGNALINOS MIKO PETRAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS 2012 - 2013 M. M. VEIKLOS
ANALIZĖ
1. Statistiniai duomenys.
2012 – 2013 m. m. Ignalinos muzikos mokykla į ankstyvojo ir pradinio muzikinio ugdymo
klases priėmė 35 mokinius: į fortepijono skyrių – 10, akordeono skyrių – 5, styginių skyrių – 12,
pučiamųjų skyrių – 6, chorinio ir solinio dainavimo klasę – 2. 2012 m. rugsėjo mėnesio
duomenimis mokykloje mokėsi 205 mokiniai: pagal ankstyvojo ir pradinio muzikinio ugdymo
programas - 102, pagal pagrindinio ir išplėstinio muzikinio ugdymo programas – 103 mokiniai.
Gavusių neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimus ir pažymas mokinių skaičius (2013 m.
gegužės 30 d. duomenys):
baigusių pagrindinio muzikinio ugdymo programą – 20 absolventų;
baigusių pagrindinio muzikinio ugdymo programą ir nelaikiusių baigiamųjų egzaminų – 1
mokinys;
baigusių išplėstinio muzikinio ugdymo programos 8 klasę – 1 mokinys;
baigusių išplėstinio muzikinio ugdymo programą – (8 – 9 klases) – 3 mokiniai.
2. Pedagoginiai ir nepedagoginiai darbuotojai.
Iš viso mokykloje dirbo 24 darbuotojai: mokyklos administracija - direktorius, direktoriaus
pavaduotojas ugdymui, buhalterė, raštvedė, taip pat 2 aptarnaujančio personalo darbuotojai ir 19
pedagoginių darbuotojų. Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui yra įgiję III vadybinę
kategoriją ir aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
Pedagoginių ir nepedagoginių darbuotojų etatų skaičius (2012 m. rugsėjo mėn.duomenys)
Etatų skaičius
Administracija
Pagalbinis
personalas
2,75

2

Neatestuotų ir
atestuotų
mokytojų
3

Mokytojų
Vyresn.
mokytojų
11

skaičius
Mokytojų
metodininkų

Iš viso
mokytojų

5

19

Nepedagoginių darbuotojų pareigybės ir etatų skaičius
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Pareigybė
Direktorius
Buhalterė
Raštvedė

Etatų skaičius
1
0,75
0,5

4.
5.
6.
7.

Valytojos
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Santechnikas - ūkvedys
Muzikos instrumentų derintojas remontininkas
Iš viso etatų

1,5
0,5
0,25
0,25
4.75

Dirbo 19 mokytojų (į mokytojų tarifikacijos sąrašą įtrauktas ir direktoriaus pavaduotojas
ugdymui). Aukštąjį išsilavinimą įgiję 13 mokytojų. Mokytojų amžiaus vidurkis – 49 metai. 16
mokytojų dirbo pagrindinėse pareigose, 3 mokytojams mokykla – nepagrindinė darbovietė (su
vienu iš jų buvo sudaryta terminuota darbo sutartis, iki iš vaiko priežiūros atostogų sugrįš
pavaduojama mokytoja).
Eil.
Nr.

Vardas,
pavardė

Išsilavinimas

Kvalifikacinė
kategorija

Dėstomas
dalykas

1

Marija
Cicėnienė

Aukštesnysis

Atestuota
fortepijono
mokytoja.

Fortepijonas,
solfedis,
muzikos
istorija

2

Raimondas
Jasiulionis

Aukštesnysis

Smuiko
vyresnysis
mokytojas.

Smuikas,
gitara

3

Tomas
Kochanka

Aukštesnysis

Neatestuotas
mokytojas

Saksofonas,
trimitas ir
althornas
(Nepagrindinė
darbovietė)

4

Gintautas
Juodagalvis

Aukštasis

Muzikos
istorijos
vyresnysis
mokytojas.

Gitara,
muzikos
istorija

5

Sigitas Kirka

Aukštasis
neuniversitetinis

Fortepijono
vyresnysis
mokytojas.

Fortepijonas,
kontrabosas

Mokytojų
pasiskirstymas
pareigomis ir
atsakomybė už
atskiras sritis
Koncertinės veiklos
organizavimas
Didžiasalio skyriuje,
mokesčio už mokslą
surinkimas.
Dalyvavimas
mokytojų atestacijos
komisijoje,
informacinių
komunikacinių
technologijų diegimo
koordinavimas,
dalyvavimas meninių
kolektyvų
koncertinėje
veikloje, mokesčio
už mokslą
surinkimas.
Pučiamųjų
instrumentų orkestro
vadovo asistento
pareigos,
dalyvavimas meninių
kolektyvų
koncertinėje
veikloje, mokesčio
už mokslą
surinkimas.
Įgarsinimas koncertų
metu, dalyvavimas
meninių kolektyvų
koncertinėje
veikloje, mokesčio
už mokslą
surinkimas.
Vadovavimas
mokyklos tarybai,
statinio būklės
priežiūros vykdymas,

6

Rasa
Paulavičienė

Aukštasis

Fortepijono
vyresnioji
mokytoja.

Fortepijonas

7

Jūratė
Mateikienė

Aukštasis

Fleitos
mokytoja
metodininkė

Fleita,
fortepijonas

8

Irutė Murmienė

Aukštasis

Akordeono
mokytoja
metodininkė.

Akordeonas,
liaudiškos
muzikos
kapela

9

Vytautas
Panavas

Aukštesnysis

Gitaros
vyresnysis
mokytojas.

Gitara

10

Antanina
Ramanauskienė

Aukštasis

Smuiko
vyresniojo
mokytoja.

Smuikas

11

Milda
Raslanienė

Aukštasis

Akordeono
vyresnioji

Akordeonas,
muzikos

ruošimasis ir
dalyvavimas meninių
kolektyvų
koncertinėje
veikloje,
akompanavimas
pučiamųjų skyriaus
mokiniams,
mokesčio už mokslą
surinkimas.
Akompanavimas
pučiamųjų ir styginių
skyrių mokiniams,
mokesčio už mokslą
surinkimas.
Fleitos mokytoja
metodininkė,
pučiamųjų skyriaus
darbų planavimas ir
organizavimas,
dalyvavimas
pučiamųjų
instrumentų orkestro
koncertinėje
veikloje, mokesčio
už mokslą
surinkimas.
Akordeono skyriaus
darbų planavimas ir
organizavimas,
dalyvavimas meninių
kolektyvų
koncertinėje
veikloje, mokesčio
už mokslą
surinkimas,
dalyvavimas
projektinėje veikloje.
Ruošimasis ir
dalyvavimas gitaristų
ansamblio
koncertinėje
veikloje, mokesčio
už mokslą
surinkimas.
Metodinės veiklos
vadovavimas,
ruošimasis ir
dalyvavimas meninių
kolektyvų
koncertinėje
veikloje, mokesčio
už mokslą
surinkimas
Mokyklos muzikinės
veiklos

mokytoja.

istorija

12

Algimantas
Rastenis

Aukštesnysis

Muzikos
(saksofono)
vyresnysis
mokytojas.

Saksofonas,
klarnetas, puč.
Orkestras
(Nepagrindinė
darbovietė)

13

Jūratė
Saulienė

Aukštasis

Kanklių
vyresnioji
mokytoja.

Kanklės,
solfedis

14

Franciška
Skačkauskienė

Aukštasis

Akordeono
mokytoja
metodininkė.

Akordeonas

15

Virginija
Stuglienė

Aukštasis

Smuiko
mokytoja
metodininkė.

Smuikas

16

Tatiana Shvidko

Aukštasis

Fortepijono
mokytoja
metodininkė.

Fortepijonas

17

Ramutė
Veršekytė

Aukštesnysis

Solfedžio
vyresnioji
mokytoja.

Fortepijonas,
solfedis

18

Aldona
Čeponienė

Aukštasis

Chorinio
dainavimo
vyresnioji
mokytoja.

Dainavimas,
fortepijonas

organizavimas ir
koncertų vedimas,
mokesčio už mokslą
surinkimas.
Dalyvavimas
meninių kolektyvų
koncertinėje
veikloje, mokesčio
už mokslą
surinkimas.
Ruošimasis ir
dalyvavimas meninių
kolektyvų
koncertinėje
veikloje, mokesčio
už mokslą
surinkimas.
Ruošimasis ir
dalyvavimas meninių
kolektyvų
koncertinėje
veikloje, mokesčio
už mokslą
surinkimas.
Styginių skyriaus
darbų planavimas ir
organizavimas,
meninių kolektyvų
koncertinei veiklai,
mokesčio už mokslą
surinkimas.
Fortepijono skyriaus
darbų planavimas ir
organizavimas,
koncertmeisterio
pareigos styginių
skyriaus mokiniams,
mokesčio už mokslą
surinkimas,
dalyvavimas
mokytojų atestacijos
komisijoje.
Teorinio skyriaus
darbų planavimas,
įvairių muzikos
renginių vedimas,
mokesčio už mokslą
surinkimas,
dalyvavimas
mokytojų atestacijos
komisijoje
Mokinių bylų
tvarkymas, darbo
laiko apskaitos
žiniaraščio pildymas,
akompanavimas
styginių skyriaus

19

Jurgita
Antonovienė

Aukštasis

Atestuota
mokytoja

Chorinis
dainavimas,
fortepijonas
Solfedis

mokiniams,
mokesčio už mokslą
surinkimas.
Darbo grupės
mokyklos interjerui
ir aplinkos kūrimui
pirmininkė, styginių
skyriaus ir chorinio
dainavimo
koncertmeisterio
pareigos, mokesčio
už mokslą
surinkimas.

2.1. Socialiai remtinų mokinių skaičius.
Socialiai remtinų mokinių skaičius nustatomas vadovaujantis 2008 m. liepos 9 d. Ignalinos
rajono savivaldybės tarybos sprendimu „ Dėl mokesčio už neformaliojo ugdymo mokyklų teikiamas
paslaugas“ Nr. T-303, mokyklos tarybai aprobavus. 2012 m. rugsėjo – gruodžio mėnesiais
mokesčio už mokslą lengvata buvo taikoma 13 mokinių. 2013 m. sausio – gegužės mėnesiais - 11
mokinių.
3. Ugdymo proceso organizavimas. Strateginio plano vykdymas
Mokyklos 2012 - 2013 m. m. veikla organizuota rajono administracijos švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vedėjo pritartu, mokyklos tarybos aprobuotu ir mokyklos direktoriaus įsakymu
patvirtintu ugdymo planu.
Siekiant mokyklos 2012 – 2015 metų strategijos plane numatytų priemonių įgyvendinimo ir
veiksmingumo, 2013 m. gegužės mėn. atlikta tarpinė strateginio plano ir metinės veiklos programos
analizė:

Situacijos analizė

Eil.
Tikslas
Nr.

Pastabos
Uždaviniai

Buvo planuojama

Dabartinė situacija

1

Sukurti
efektyvią
mokyklos
veiklos
įsivertinimo
sistemą

Įgyti
darbuotojams
metodines
žinias ir
taikyti
mokyklos
vidaus auditui
atlikti

Seminarai, kursai,
rajono švietimo
įstaigų vadovų
patirties perėmimas

Mokyklos direktorė ir
KVA grupės pirmininkė
tobulino veiklos
įsivertinimo
kompetencijas Vidiškių
rajono gimnazijoje;
organizuota vidaus audito
metodinių žinių sklaida
mokyklos KVA grupės
nariams. Plačiojo ir
giluminio audito
atlikimas, dalyvaujant
visiems
mokytojams.Atliktas
2012 - 2013 m. m.
mokyklos veiklos
įvertinimas

2

Projektų
rengimo ir
jų
įgyvendinim

Parengti
mokytojų
projektų
rengimo

Darbo grupės
projektams rengti
dalyvavimas
kompetencijų

Projektų rengimo darbo
grupės nariai 2012 m.
lapkričio 6 d. dalyvavo
Vilniuje vykusiame

Pateikta
paraiška
(suteiktas
registracijos

o
kompetencijų
kompetencij tobulinimo
ų
planą
tobulinimas,
dalyvavimas
projektinėje
veikloje

tobulinimo
renginiuose

informaciniame seminare
"Leonardo da Vinci
programos galimybės
2013 metais".

3

Pasiekti, kad
augtų
mokinių
grupinių
pamokų
(solfedžio,
muzikos
istorijos)
lankomumo
ir
pažangumo
rodikliai.

Tobulinti
grupinių
pamokų
lankomumo
kontrolės
tvarką

Informuoti mokinių
tėvus apie pamokų
lankomumą,
skelbimų lentoje
informuoti apie
mokinių praleistas
pamokas

Mokinių, praleidusių 3 ir
daugiau solfedžio,
muzikos istorijos
pamokas be pateisinamos
priežasties, sąrašas
kiekvieną mokslo metų
mėnesį skelbiamas
mokyklos I a. fojė;
pagrindinio muzikinio
dalyko mokytojai
informuoja tėvus apie jų
vaikų grupinių pamokų
lankomumą. 2012 - 2013
m. m. grupinių pamokų
lankomumo rodikliai,
lyginant su 2011 - 2012
m. m., nežymiai pagerėjo

4

Diegti naują
mokymo
formą
gabiems ir
itin gabiems
mokiniams

Plėsti ugdymo
turinį.

Nustatyti profesinės
linkmės Modulio
poreikį ugdymo
procese; teikti
paraišką
Nacionalinės M. K.
Čiurlionio menų
mokyklos Gabių
vaikų ugdymo
centrui dėl Modulio
vykdymo; gavus iš
Gabių vaikų
ugdymo centro
teigiamą atsakymą vykdyti profesinės
linkmės ugdymo
modulį.

2012 m. gruodžio 3 d.
pateikta paraiška
Nacionalinės M. K.
Čiurlionio menų
mokyklos Gabių vaikų
ugdymo centrui dėl
Modulio vykdymo;
gautas teigiamas
atsakymas iš Gabių vaikų
ugdymo centro. Mokinio
krepšelio lėšos nebuvo
skirtos Modulio
vykdymui mokykloje,
todėl Modulis nukeltas
sekantiems mokslo
metams

5

Siekti, kad

Įamžinti

Svarstyti mokyklos

2013 m. vasario 14 d.

Įgytos darbo grupės
kompetencijos
panaudotos teikiant
paraišką Švietimo mainų
paramos fondui
profesinio orientavimo
projektams 2013 m.
finansuoti

Nr. EG2013-188)
atitiko
kokybės
reikalavimu
s, tačiau dėl
didelio
paraiškų
skaičiaus ir
lėšų
trūkumo
buvo
įtraukta į
rezervinį
projektų
sąrašą.

Profesinės
linkmės
Modulis bus
vykdomas
2013 - 2014
m. m. I
pusmetį
(rugsėjo –
gruodžio
mėn.).

būtų
suteiktas
mokyklai
Miko
Petrausko
vardas

kraštiečio,
kompozitoriau
s Miko
Petrausko
atminimą

bendruomenėje –
mokytojų,
mokyklos tarybose
apie mokyklai M.
Petrausko vardo
suteikimą;
informuoti
mokyklos
bendruomenę,
visuomenę; teikti
rajono savivaldybės
tarybai raštą dėl
Miko Petrausko
vardo įamžinimo.

Ignalinos rajono
savivaldybės tarybos
sprendimu Nr. - 21 "Dėl
Ignalinos muzikos
mokyklos pavadinimo
pakeitimo ir Ignalinos
Miko Petrausko muzikos
mokyklos nuostatų
patvirtinimo", Ignalinos
muzikos mokyklai
suteiktas Miko Petrausko
vardas.

3.1. Mokyklos skyrių veikla.
2012 - 2013 m. m. veikė 5 skyriai: fortepijono, pučiamųjų (fleita, birbynė, saksofonas,
trimitas, klarnetas, althornas), styginių (smuikas, gitara, kanklės), akordeono, teorinis (solfedžio,
muzikos istorija, chorinis dainavimas, solinis dainavimas), kurių veikla įtakojo efektyvų ir
visapusišką ankstyvojo, pradinio, pagrindinio ir išplėstinio muzikinio ugdymo programų vykdymą.
Mokyklos skyrių veiklos kryptys: mokomoji (muzikavimo pagrindų suteikimas), meninė –
kūrybinė (kūrybinių galių atskleidimas, saviraiškos poreikių tenkinimas), koncertinė (sudaromos
sąlygos moksleiviams koncertinei veiklai, jų lyderiavimui bendrojo lavinimo mokyklų meninėje,
muzikinėje raiškoje), švietėjiška (muzikinės švietėjiškos veiklos plėtojimas, koncertuojant rajono ir
respublikos ugdymo bei kultūros įstaigose, globos namuose).
Mokinių skaičius skyriuose (2012 m. rugsėjo mėn. duomenimis)
Muzikos
instrumentas

1. Fortepijonas
2. Akordeonas
3. Styginiai instr.
3.1. Smuikas
3.2. Gitara
3.3. Kanklės
4. Pučiamieji instr.
4.1. Fleita
4.2. Saksofonas
4.3. Klarnetas
4.4. Trimitas
4.5. Birbynė
5.Teorinis skyrius
5.1.Chorinis
dainavimas
5.2. Solinis
5.3. Muz. istorija
5.4. Solfedžio
IŠ VISO:

Mokinių
skaičius

Iš jų pagal programas
mokosi
Ankstyvojo ir
pradinio
muzikinio ugdymo

Pagrindinio
muzikinio
ugdymo

Išplėstinio
muzikinio
ugdymo

51
36
72
31
29
12
30
12
10
2
3
3
16
15

22
20
37
16
13
8
16
5
5
1
2
3
7
6

26
15
33
14
15
4
14
7
5
1
1
9
9

3
1
2
1
1
-

1
4 – 7 kl.
1 – 7 kl.
205

1

-

102

97

6

Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa, trunkanti 1 - 2 metus, siūloma 5 - 7 metų amžiaus
vaikams.
Pradinio muzikavimo programa - 1 - 3 mokymo metai.
Pagrindinio muzikavimo programa – 4 - 7 mokymo metai. Pradinio ir pagrindinio muzikavimo
programos sudaro muzikinio ugdymo branduolį.
Išplėstinio muzikinio ugdymo programa - 1 metų, 8 mokymo metai arba 1 - 2 metų programa, 8 - 9
mokymo metai.
3.2. Mokinių ugdymo rezultatai, pažangumas, pamokų lankomumas.
Mokinių pažangumas ir pamokų lankomumas individualiose ir grupinėse pamokose:
Muzikos
instrumentas

Fortepijonas
Akordeonas
Smuikas
Gitara
Kanklės
Pučiamieji
muz. instr.
Chorinis
dainavimas
Muzikos
istorija
Solfedžio
Pagrindinio
dalyko
Visų
mokomųjų
dalykų

Pažangumas
procentais

Lankomumas
(praleista
pamokų)
procentais

Puikiai
(10)

L. gerai
(9)

Gerai (8)

Pakank.
gerai (7)

Patenkin. Pakank.
(6)
patenk.
(5)
1
3
2
1
2
-

6
12
5
6
2
7

15
9
8
10
6
10

18
8
13
10
2
8

8
4
3
2
2
3

3

9

3

2

-

-

2

15

20

22

17

10

15

12

20
20,2 %

40
33,0 %

53
30,5 %

36
11,8 %

27
4,4 %

11
-

8
-

15,5 %

26,0 %

28,0 %

15,7 %

9,4 %

5,3 %

-

2
3
4
3
1
7

Mokinių pažangumo pokyčiai
(visų mokyklos skyrių individualių ir grupinių pamokų mokymosi rezultatai)

Mokslo metai

Mokėsi labai
gerai (10, 9 balų)

2007 - 2008
2008 - 2009
2009 - 2010
2010 - 2011
2011 - 2012
2012 - 2013

44
40
42
38
59
42

Mokėsi gerai
( 8, 7 balai)

Mokėsi
patenkinamai
(6 balai)
Pažangumo rodiklis (procentais)
38
11
47
10
37
15
35
23
26
11
44
9

Mokėsi silpnai
(5 balai)
7
3
6
4
4
5

3.3. Gavusių neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimus ir pažymas mokinių skaičius
(2013 m. gegužės 31 d. duomenimis):
baigusių pagrindinio muzikinio ugdymo programą – 20 mokinių;
baigusių išplėstinio muzikinio ugdymo programą – 4 mokiniai.
3.4. Mokomieji meniniai kolektyvai:
Smuikininkų ansamblis (vadovė V. Stuglienė), įvairios sudėties kameriniai instrumentiniai
ansambliai (vadovai V. Panavas, R. Jasiulionis, G. Juodagalvis, J. Mateikienė), moksleivių
vokaliniai ansambliai (vadovės A.Čeponienė, J. Antonovienė), akordeonininkų (vadovė F.
Skačkauskienė) ir pučiamųjų instrumentų orkestrai (vadovas A. Rastenis), liaudiškos muzikos
kapela „Nendrelė“ (vadovė I. Murmienė). Šių meninių kolektyvų tikslas – plėtoti ansamblinio ir
kolektyvinio muzikavimo, sceninės kultūros, muzikos interpretacijos ir meninės saviraiškos
įgūdžius, siekti demokratiškumo, tarpkultūrinio pažinimo, bendravimo kompetencijos.
4. Mokyklos ugdytinių pasiekimai.
Mokyklos ugdytiniai dalyvavo respublikiniuose, tarptautiniuose
festivaliuose ir tapo diplomantais, laureatais:
RENGINYS
Respublikinis fortepijoninių
ansamblių festivalis „Šokių
pasaulyje“ 2012-11-24
XI Respublikinio Jono Švedo
liaudies instrumentų atlikėjų
konkursas III turas 2013-03-01
Jaunųjų pianistų šiuolaikinės
Baltijos šalių fortepijono
muzikos konkursas 2013-03-06
I Respublikinis styginių
instrumentų jaunųjų atlikėjų
festivalis – konkursas „Stygų
šėlsmas“ 2013-04-19
I Respublikinis styginių
instrumentų jaunųjų atlikėjų
festivalis – konkursas „Stygų
šėlsmas“ 2013-04-19
I Respublikinis styginių
instrumentų jaunųjų atlikėjų
festivalis – konkursas „Stygų
šėlsmas“ 2013-04-19
I Respublikinis styginių
instrumentų jaunųjų atlikėjų
festivalis – konkursas „Stygų
šėlsmas“ 2013-04-19
I Respublikinis styginių
instrumentų jaunųjų atlikėjų
festivalis – konkursas „Stygų
šėlsmas“ 2013-04-19
Tarptautinis jaunųjų atlikėjų
konkursas „Mažieji talentai 2013“ 2013-05-10
Tarptautinis jaunųjų atlikėjų
konkursas „Mažieji talentai 2013“ 2013-05-10
Tarptautinis jaunųjų atlikėjų

DALYVIS
Pijus Jasiulionis,
Abigailė Kuksėnaitė,
Aristida Kuksėnaitė,
Mingailė Steponianaitė,
Sophie Schedler
Dovilė Malinauskaitė
Aidana Rantinšaitė

konkursuose bei

MOKYTOJAI
Tatiana Shvidko

LAIMĖJIMAI
Diplomantai

Jūratė Saulienė,
koncertmeisterė
Rasa Paulavičienė
Tatiana Shvidko

Laureatė
Laureatė

Vesta Cicėnaitė

Virginija Stuglienė, Laureatė
koncertmeisterė
Tatiana Shvidko

Rytis Palionis

Gintautas
Juodagalvis

Diplomantas

Beatričė Čeponytė

Raimondas
Jasiulionis,
koncertmeisterė
Laima Kutrienė
Jūratė Saulienė,
koncertmeisterė
Laima Kutrienė

Laureatė

Dovilė Malinauskaitė

Jūratė Saulienė,
koncertmeisterė
Laima Kutrienė

Laureatė

Vesta Cicėnaitė
Mantė Steponėnaitė

Virginija Stuglienė, Laureatė
koncertmeisterė
Tatiana Shvidko
Tatiana Shvidko
Laureatė

Pijus Juodelis

Irutė Murmienė

Goda Oškinytė

Diplomantė

Diplomantas

konkursas „Mažieji talentai 2013“ 2013-05-10
Tarptautinis jaunųjų atlikėjų
konkursas „Mažieji talentai 2013“ 2013-05-10
Tarptautinis jaunųjų atlikėjų
konkursas „Mažieji talentai 2013“ 2013-05-10
Tarptautinis jaunųjų atlikėjų
konkursas „Mažieji talentai 2013“ 2013-05-10
IV Tarptautinis Sauliaus
Sondeckio jaunųjų smuikininkų,
violončelininkų ir pianistų
konkursas
2013-06-16

Matas Kovalevskis
Adrija Skudutytė
Goda Oškinytė
Monika Sapiegaitė

Jūratė Mateikienė,
koncertmeisterė
Monika Nepaitė
Jūratė Mateikienė,
koncertmeisterė
Monika Nepaitė
Jūratė Saulienė,
koncertmeisterė
Laima Kutrienė
Virginija Stuglienė,
koncertmeisterė
Birutė Paukštienė

Laureatas
Laureatė
Laureatė
Diplomantė

4.1. Mokinių, mokytojų ir meninių kolektyvų koncertinė veikla:
1. Rugsėjo 1 – osios šventė – koncertas Ignalinos muzikos mokykloje. 2012 m. rugsėjo 3 d.
2. Mokytojų dienos minėjimas Ignalinos kultūros ir sporto centre. 2012 m. spalio 5 d.
3. Muzikos mokyklos liaudiškos muzikos kapelos „Almaja“ koncertas Ignalinoje Rudens
gėrybių ir amatų mugėje. 2012 m. spalio 6 d.
4. Akordeono muzikos koncertas „Vasaros spalvos“. 2012 m. spalio 11 d.
5. Liaudiškos muzikos kapelos „Almaja“ koncertas Mielagėnuose mokyklos pastato
renovacijos pabaigos šventėje. 2012 m. spalio 12 d.
6. Meninių kolektyvų dalyvavimas su koncertine programa AIDS dienos minėjime, rajono
savivaldybės viešojoje bibliotekoje. 2012 m. gruodžio 3 d.
7. Mokyklos meninių kolektyvų koncertas Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokykloje. 2012
m. gruodžio 4 d.
8. Adventinis vakaras – koncertas muzikos mokykloje. 2012 m. gruodžio 7 d.
9. Kalėdiniai skyrių koncertai tėvams muzikos mokykloje. 2012 m. gruodžio mėn.
10. Mokytojos A. Ramanauskienės smuiko klasės mokinių koncertas. 2013 sausio 25 d.
11. Mokytojų V. Stuglienės ir R. Jasiulionio smuiko klasės mokinių koncertas. 2013 m.
vasario 6 d.
12. Ignalinos muzikos. mokyklos meninių kolektyvų koncertas Didžiasalio „Ryto“ vidurinėje
mokykloje Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga. 2013 m. vasario 15 d.
13. Akordeono skyriaus ir gitaros klasės mokinių dalyvavimas Ievos Aškelėnaitės keramikos
darbų personalinės parodos atidaryme. 2013 m. vasario 22 d.
14. Kompozitorių Edvardo Grygo 170 - ųjų gimimo metinių ir Sergejaus Rachmaninovo 140
- ųjų gimimo metinių minėjimas – koncertas. 2013 m. vasario 28 d.
15. Mokinių ir mokytojų meninių kolektyvų koncertas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dienos minėjimui VSAT prie LR VRM Ignalinos rinktinės štabe. 2013 kovo 8 d.
16. 1863 m. sukilimo 150 – ųjų metinėms skirtas renginys Strigailiškio bibliotekoje. 2013 m.
kovo 14 d.
17. Visų skyrių mokinių koncertas “Skambėk, pavasarėli“. 2013 m. kovo 14 d.
18. Lietuviškos pjesės koncertas, skirtas Miko Petrausko 140 – osioms gimimo metinėms
paminėti. 2013 m. kovo 21 d.
19. Utenos apskrities muzikos ir meno mokyklų festivalis „Aukštaitijos viltys“. 2013 m.
balandžio 19 d.
20. Visų skyrių mokinių meninių kolektyvų koncertas „Ansamblių paradas“. 2013 m.
balandžio 23 d.
21. Gitaros klasės mokinių koncertas. 2013 m. balandžio 24 d.
22. Koncertas „Pagroti širdimi“. 2013 m. balandžio 30 d.
23. Motinos dienai skirtas visų skyrių mokinių ir mokytojų koncertas Ignalinos kultūros ir
sporto centre. 2013 m. gegužės 3 d.

24. Muzikos mokyklos choro ir styginių ansamblio koncertas Ignalinos Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčioje. 2013 m. gegužės 5 d.
25. Chorinio dainavimo klasės mokinių koncertas. 2013 m. gegužės 16 d.
26. Fortepijono skyriaus mokinių koncertas. 2013 m. gegužės 24 d.
27. Mokslo metų pabaigos šventė, neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimų absolventams
įteikimas. 2013 m. gegužės 30 d.
28. Vaikų gynimo dienos ir vasaros pradžios šventiniai renginiai. 2013 m. gegužės 31 d.
29. Pučiamųjų instrumentų orkestro dalyvavimas Tarptautinės vaikų gynimo dienos minėjime
VSAT Ignalinos rinktinės Puškų užkardoje. 2013 m. birželio 10 d.
4.2. Bendradarbiavimas su partneriais.
Ignalinos muzikos mokyklos meniniai kolektyvai ir mokiniai koncertavo Didžiasalio „Ryto“
vidurinėje mokykloje, Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinėje mokykloje, Ignalinos „Šaltinėlio“
mokykloje, Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centre, Ignalinos rajono
savivaldybės viešojoje bibliotekoje, Ignalinos rajono kultūros ir sporto centre. Bendradarbiauta su:
visomis Utenos regiono muzikos ir meno mokyklomis - Utenos apskrities muzikos ir meno
mokyklų festivalis „Aukštaitijos viltys“ Anykščiuose 2013 m. balandžio 19 d.;
Lietuvos muzikos ir teatro akademija - prof. V. Vitaitės fortepijono klasės mokinių ir studentų
koncertas 2013 m. vasario 7 d. mokykloje, Džiazo valanda su pianistu E. Buožiu 2012 m. lapkričio
22 d. mokykloje;
Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centru, Nacionaline Mikalojaus
Konstantino Čiurlionio menų mokykla - mokytojų kvalifikacijos tobulinimo bei metodinės veiklos
srityse;
Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokykla - mokinių koncertas Ignalinos kultūros ir sporto
centre 2013 m. balandžio 11 d.;
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriumi - teikiant
mokyklos mokinių kandidatūras Jaunųjų talentų konkursui.
4.3. Tradicijų tęstinumas.
Mokykla turi savas renginių organizavimo bei puoselėjimo tradicijas, kurios buvo tęsiamos ir
2012 – 2013 mokslo metais:
Kompozitorių jubiliejų sukakčių minėjimai – koncertai, mokinių edukacinė išvyka į LNOBT
spektaklį, koncertas „Skambėk, pavasarėli“, Motinos dienai skirtas koncertas Ignalinos kultūros ir
sporto centre, mokinių muzikos ir piešinių konkursas “Mes kuriame muziką“, Atvirų durų koncerto
organizavimas Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos auklėtiniams, Adventinis susikaupimo muzikos
vakaras, Kalėdinis koncertas mokyklos bendruomenei, meninių kolektyvų koncertas Lietuvos
Valstybės atkūrimo dienos proga Didžiasalio „Ryto“ vidurinės mokyklos mokiniams.
5. Mokyklos savivaldos veikla.
Mokyklos savivalda - Mokytojų taryba ir Mokyklos taryba - svarstė įvairius su ugdymu ir
mokyklos bendruomenės poreikiais susijusius klausimus.
5.1. Mokyklos taryba.
Mokyklos taryba (3 mokinių tėvai, 3 mokytojai, 3 mokiniai), vadovaujantis veiklos planu,
organizavo posėdžius, kuriuose buvo aptarti svarbūs mokyklai klausimai.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Svarstyta
Ignalinos muzikos mokyklos direktoriaus ataskaita už
2011 – 2012 mokslo metus
Ignalinos muzikos mokyklos 2012 – 2015 m. m.
strateginio plano tikslų ir jų įgyvendinimo priemonės
2012 – 2013 m. m. veiklos programa ir darbo plano
projektas
Mokesčio už mokslą lengvatų taikymas
Nebiudžetinių lėšų (2%) panaudojimas
Mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo už 2012

Data

Atsakingas

2012-09-25

B. Paukštienė

2012-09-25

B. Paukštienė

2012-09-25

S. Kirka

2012-09-25
2013-01-23
2013-01-23

S. Kirka
S. Kirka
B. Paukštienė

7.
8.
8.
10.
11.
12.

m. aptarimas ir perspektyvų numatymas
Ignalinos muzikos mokyklos pavadinimo pakeitimas
Mokesčio už mokslą lengvatų taikymas
Mokinių 2013 – 2014 m. m. priėmimo į mokyklą
skaičius
Vaiko gerovės komisijos ataskaita
Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos 2013 –
2014 m. m. Ugdymo plano projektas
Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos 2013 –
2014 m. m. veiklos plano projektas

2013-01-23
2013-01-23
2013-05-23

B. Paukštienė
S. Kirka
B. Paukštienė

2013-05-23
2013-06-12

M. Raslanienė
S. Kirka

2013-06-12

S. Kirka

5.2. Mokytojų taryba.
2012 - 2013 m. m. įvyko 6 mokytojų tarybos posėdžiai, kuriuose buvo svarstomi pedagogų
profesiniai ir bendrieji ugdymo klausimai.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Svarstyta

Data

Atsakingas

Pamokų krūvio mokytojams paskirstymas,
tarifikuojamų papildomų valandų derinimas
Ignalinos muzikos mokyklos 2012 – 2015 m.
strateginio plano tikslai, jų siekimo būdai
Mokinių išbraukimas iš mokyklos sąrašų
Mokyklos vidaus auditas
Grupinių pamokų lankomumas
2012 – 2013 m. m. I pusmečio mokymosi rezultatai ir
lankomumas
Mokyklos vidaus audito plačiojo audito rezultatai

2012-08-30

B. Paukštienė

2012-08-30

B. Paukštienė

2012-08-30
2012-11-08
2012-11-08
2012-12-27
2012-12-27

A. Čeponienė
B. Paukštienė
A. Čeponienė
A. Čeponienė,
skyrių vedėjai
Darbo grupė

Projektų vykdymas
2 – 5 klasės mokinių atranka LNOBT spektakliui
Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti koncerto
organizavimas
Mokyklos pavadinimo pakeitimas
Mokytojų ir mokinių dalyvavimo seminaruose,
seminaruose – praktikumuose, festivaliuose,
konkursuose ir kituose renginiuose apmokėjimo
klausimai
0 – 6 klasių mokinių mokymosi ir lankomumo
rezultatai
Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimų išdavimas
baigus bazinį mokyklos mokymo kursą
Pažymų išdavimas baigus išplėstinio muzikinio
ugdymo 8, 9 klases
Padėkos raštai absolventams
Mokyklos instrumentų nuomos sutarties punktų
laikymasis
Pažangiai besimokančių mokinių sąrašo paviešinimas

2012-12-27
2012-12-27
2013-01-22

I. Murmienė
Skyrių vedėjai
B. Paukštienė

2013-02-19
2013-02-19

B. Paukštienė
B. Paukštienė

2013-05-28

A. Čeponienė

2013-05-28

A. Čeponienė

2013-05-28

A. Čeponienė

2013-05-28
2013-05-28

A. Čeponienė
B. Paukštienė

2013-05-28

A. Čeponienė

6. Vaiko gerovės komisijos veikla.
2012 - 2013 m. m. mokyklos Vaiko gerovės komisija organizavo3 posėdžius, kuriuose svarstė
mokinių saugumo mokykloje (saugus mokinių patekimas į mokyklos pastatą žiemos periodu,
taisyklingos laikysenos įtaka mokinių sveikatai grupinių pamokų metu) klausimus, analizavo
mokinių elgesio ir mokymosi taisyklių pažeidimus, nagrinėjo pamokų nelankymo ir išbraukimo iš
mokyklos sąrašų priežastis.
7. Mokyklos finansavimas, materialinė bazė.

Atsižvelgiant į šalies ekonominę finansinę padėtį, vadovaujantis Ignalinos rajono savivaldybės
administracijos sprendimais, 2012 m. mokyklos ūkinė finansinė veikla orientuota į finansų
taupymą.
Mokyklos lėšų 2012 m. panaudojimas:
Išlaidų rūšys
Darbo užmokestis
Iš jų:
pedagoginiams darbuotojams
Soc. draudimas
Ryšių paslaugos
Transporto nuoma
Spaudiniai
Kitos prekės
Komandiruotės
Einamasis remontas
Komunalinės paslaugos
Kvalifikacijos kėlimas
Kitos paslaugos
Darbdavių socialinė parama
Kitas ilgal. mater. turtas
IŠ VISO:

Biudžeto lėšos
Lt.

Moksleivio krepšelio
lėšos Lt.

574155

82692

523523
177851

82692
25618

Specialiosios lėšos
Lt.

1505
1327
409
16127
1179
1500
34621
659
5373
752006

5000
113310

2476
65176

Mokyklai skirtų lėšų vidutinis dydis 1 mokiniui – 4539 litai.
Sunaudotos atsargos mokyklos reikmėms nurašomos kas ketvirtį.
Ilgalaikio turto įsigyta už 7476 litus: iš moksleivio krepšelio lėšų nupirktas saksofonas už
5000 litų; iš specialiųjų lėšų programos įsigyta kompiuteris už 2476 litus.
Ilgalaikio turto turime už 588002 litus, trumpalaikio turto – už 146422 litus. Atsargų turime
už 3225 litų.
Nusidėvėjimas ilgalaikiam turtui skaičiuojamas kas mėnesį.
8. Muzikos instrumentų nuoma.
Atsižvelgiant į turimą muzikos instrumentų bazę ir vadovaujantis 2012 m. gegužės 24 d.
Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-96 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės
tarybos 2007 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų
paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“ nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. mokykla teikia muzikos
instrumentų nuomos paslaugas.
Pritarus mokyklos tarybai, parengta mokyklos vidaus tvarka, reglamentuojanti muzikos
instrumentų nuomą: Ignalinos muzikos mokyklos muzikos instrumentų nuomos tvarkos aprašas,
papildytas ir patikslintas Ignalinos muzikos mokyklos mokesčio už mokslą mokėjimo, mokesčio
lengvatų taikymo tvarkos aprašas, Ignalinos muzikos mokyklos muzikos instrumentų nuomos
sutartis su mokiniais. Gautos lėšos už muzikos instrumentų nuomą naudojamos ugdymo
poreikiams tenkinti.
Muzikos instrumentų nuoma 2012 - 2013 m. m.
Nuomos laikotarpis Mokinių,
besinaudojusių Surinkta lėšų už nuomos paslaugas
mėnesiais
nuomos paslaugomis, skaičius (litai)
Rugsėjis - gruodis
9
180
Sausis - gegužė
24
600
Rugsėjis - rugpjūtis
42
2520
Iš viso 75
3300

2013 – 2014 M. M. VEIKLOS PLANAS
Vizija
Vaikų ir jaunimo meninio ugdymo įstaiga, ugdanti savarankišką ir kūrybingą žmogų, tautos
kultūros perėmėją ir tęsėją, kurianti demokratiškai organizuotą, konkrečių tikslų siekiančią, vaikų,
tėvų ir mokytojų bendruomenę.
Misija
Teikti moksleiviams ankstyvąjį, pradinį, pagrindinį ir išplėstinį muzikinį išsilavinimą, formuoti
vaikų ir jaunimo vertybines nuostatas, ugdyti laisvą, kūrybingą, gebančią gyventi ir atsakingai
veikti kintančioje visuomenėje asmenybę.
Filosofija
„Muzikos kelias - prasmės ir vilties kelias, kuriuo eidami suteikiame džiaugsmą kitiems ir patys
praturtėjame“. Balys Dvarionas
Vertybės
Tikslo siekimas, atsakomybė, bendražmogiškųjų ir bendrakultūrinių vertybių laikymasis.
1. 2013 - 2014 m. m. Veiklos plano priedas. Mokykla konkrečią veiklą nustato veiklos
plano priede vieneriems mokslo metams. 2013 – 2014 m. m. I ir II pusmečių veiklos plano priedas
rengiamas 2013 m. rugsėjo mėnesį, tikslinamas 2014 m. sausio mėnesį ir svarstomas mokytojų bei
mokyklos tarybose, tvirtinamas mokyklos direktoriaus.
Eil.
Nr.
1.

MOKYKLOS ADMINISTRACINĖ IR
PEDAGOGINĖ PRIEŽIŪRA, DOKUMENTŲ
TVARKYMO KONTROLĖ
Ugdymo planas 2013 – 2014 m. m.

2.

Mokyklos 2013 – 2013 m. m. veiklos planas

3.

Individualių ugdymo programų įgyvendinimas ir
vykdymo kontrolė

4.

Tarifikaciniai sąrašai

Iki 2013 m. rugsėjo
16 d.

5.

Vedamų pamokų tvarkaraščiai

6.

Mokymosi sutarčių pasirašymas

2013 – 2014 m. m. I
pusm., II pusm.
2013 m. rugsėjo 2 d.

7.

Mokytojų metodinės grupės 2013 – 2014 m. m.
veiklos planas
Administracijos, mokytojų, pagalbinio personalo
darbo grafikai
2012 – 2015 m. strateginių tikslų pasiekimų tarpinė
analizė
Darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymas ir
kontrolė
Mokinių dokumentų, pristatytų dėl mokesčio už
mokslą lengvatų taikymo, sisteminimas

2013 m. rugsėjis

Mokinių mokesčio už mokslą kontrolė

2013 – 2014 m. m.
nuolat

8.
9.
10.
11.
12.

DATA

2013 m. rugsėjo5 d.
2012 – 2013 m. m.
nuolat
2013 – 2014 m. m.
nuolatinė

2013 m. rugsėjis
2014 m. gegužė
2013 – 2014 m. m.
nuolat
2013 m. rugsėjis

ATSAKINGAS

B. Paukštienė
A. Čeponienė
B. Paukštienė
Mokyklos taryba
B. Paukštienė
A. Čeponienė
Skyrių vedėjai
B. Paukštienė
A. Čeponienė
S. Rokienė
A. Čeponienė
Visi mokytojai
B. Paukštienė
I. Bernatavičienė
A. Čeponienė
A. Ramanauskienė
B. Paukštienė
B. Paukštienė
Darbo grupė
B. Paukštienė
L. Kutrienė
B. Paukštienė
R. Jasiulionis
I. Bernatavičienė
B. Paukštienė
S. Rokienė
I. Bernatavičienė

13.

Mokyklos inventorizacija

2013 m. gruodis

14.

Mokinių asmens bylos

15.
16.

Individualaus ugdymo ir darbo su grupe dienynų
pildymo kontrolė
Mokyklos tarybos veiklos dokumentai

17.

Mokytojų tarybos posėdžių protokolai

18.

Direkciniai pasitarimai

2013 m. birželis,
rugsėjis, gruodis
2013 – 2014 m. m.
kas 2 mėn.
2013 – 2014 m. m.
nuolat
2013 – 2014 m. m.
nuolat
Mokslo metų bėgyje

19.

21.

Mokytojų inspektavimas (vertinama pamokos
kokybė, teikiamos konsultacijos)
Kovo mėn.: mokytojų T. Shvidko, S. Kirkos, J.
Antonovienės, L. Kutrienės, M. Cicėnienės pamokų
stebėjimas.
Balandžio mėn.: mokytojų J. Čibirienės, J.
Mateikienės, T. Kochankos, A. Rastenio, R.
Veršekytės pamokų stebėjimas.
Civilinės darbo ir priešgaisrinės saugos dokumentai,
stalo pratybos
Mokyklos buhalterinės apskaitos priežiūra

22.

Įvairių tvarkų vykdymo priežiūra

23.

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas

24.
25.

Pareigybių aprašymai
Renginių, projektų rengimas,įgyvendinimas ir
kontrolė

26.

Mokinių pamokų lankomumo priežiūra

27.

Ūkinės veiklos organizavimas ir kontrolė

28.

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo priežiūra
(seminarai, paskaitos, renginiai)

2013 – 2014 m. m.
nuolat

29.

I ir II pusmečių mokymosi ir lankomumo rezultatai

30.

Mokslo metų neformaliojo vaikų švietimo
pažymėjimų tvarkymas
MOKOMOJI LAVINAMOJI, METODINĖ IR
PROJEKTINĖ VEIKLA
Mokymo planų ir programų I ir II pusmečių
sudarymas ir tvirtinimas
Liaudiškos muzikos kapelos „Nendrelė“
dalyvavimas Europiniame projekte (Daugpilis)
Gamų ir etiudų atsiskaitymai

2013 m. gruodis
2014 m. gegužė
2014 m. gegužė

A. Čeponienė
Skyrių vedėjai
A. Čeponienė
B. Paukštienė

2013 m.rugsėjis,
2014 m. sausis
2013 m.rugsėjo 19 –
22 d.
Spalis
Vasaris
Spalio 3 d.

A. Čeponienė

Laokričio 14 d.

A. Ramanauskienė

20.

1.
2.
3.
4.
5.

Mokytojos L. Kutrienės atvira pamoka „Elementarių
skambinimo fortepijonu įgūdžių formavimas“
Organizuoti „Pozicinės“ gamos konkursą 3 – 6

B. Paukštienė
S. Rokienė
Darbo grupė
A. Čeponienė
B. Paukštienė
A. Čeponienė
B. Paukštienė
R. Jasiulionis
B. Paukštienė
J. Antonovienė
B. Paukštienė
I. Bernatavičienė
B. Paukštienė
A. Čeponienė
Skyrių vedėjai

2014 m. kovas,
balandis

2013 m. rugsėjis,
lapkritis
2013 – 2014 m. m.
nuolat
2013 – 2014 m. m.
nuolat
2013 m. rugsėjis,
2014 m. sausis
2013 m. rugsėjis
2013 – 2014 m. m.
nuolat
2013 – 2014 m. m.
nuolat
2013 – 2014 m. m.
nuolat

B. Paukštienė
D. Vaitkevičienė
B. Paukštienė
S. Rokienė
A. Čeponienė
B. Paukštienė
M. Raslanienė
Darbo grupė
B. Paukštienė
B. Paukštienė
A. Čeponienė
Skyrių vedėjai
A. Čeponienė
Skyrių vedėjai
B. Paukštienė
S. Rokienė
R. Jasiulionis
G. Sapiegienė
B. Paukštienė
A. Čeponienė

I. Murmienė
Skyrių vedėjai
L. Kutrienė

smuiko klasės mokiniams
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Dalyvavimas Tarptautiniame jaunųjų atlikėjų
konkurse „Kaunas sonorum“
Pasiruošimas III Respublikiniam Jono Urbos
stygininkų konkursui
Organizuoti 2 – 6 kanklių klasės gamų konkursą
Dalyvavimas XIV – ame Respublikiniame
fortepijoninių ansamblių festivalyje „Šokių
pasaulyje“ Vilnius, B. Jonušo muzikos mokykloje
(Šv.Kotrynos bažnyčia)
Dalyvavimas Nacionaliniame B. Dvariono jaunųjų
pianistų ir stygininkų konkurse I ture
Dalyvavimas XIII – ame Tarptautiniame
fortepijoninių ansamblių konkurse „Muzikinės
akimirkos – 2013“. Utena
Mokytojos M.Cicėnienės atvira fortepijono pamoka
mokyklos mokytojams
Mokytojos A. Ramanauskienės atvira smuiko
pamoka mokyklos mokytojams
I pusmečio visų mokyklos skyrių mokinių
perklausos ir akademiniai koncertai

Lapkričio 5-8 d.

V. Stuglienė
R. Jasiulionis
B. Paukštienė

Lapkričio 23

V. Stuglienė

Lapkričio 29 d.
Lapkritis

J. Saulienė
T. Shvidko
L. Kutrienė

Lapkritis

T. Shvidko

Gruodis

L. Kutrienė

Gruodis

M.Cicėnienė

Gruodis

A. Ramanauskienė

Gruodis

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso
„Dainų dainelė“ I – as turas
Ruoštis Nacionaliniam XVIII Balio Dvariono
pianistų ir stygininkų konkursui
Mokytojos T.Shvidko metodinis pranešimas
„Pianistės Olgos Šteinberg asmenybė, pedagoginiai
principai, fortepijono dėstymo metodika“
Mokytojos M. Raslanienės metodinis pranešimas
mokyklos mokytojams „Mokinių savarankiško
darbo principai“
3 – 7 klasių solfedžio konkursas „Melodijų
skaitymas iš lapo“
Mokytojų S. Kirkos, J. Antonovienės atviros
pamokos mokyklos mokytojams

Gruodis
Mokslo metų bėgyje

B. Paukštienė
A. Čeponienė
Skyrių vedėjai
A. Čeponienė
J. Antonovienė
V. Stuglienė

Sausis

T. Shvidko

Sausis

M. Raslanienė

Vasaris

R. Veršekytė

Vasaris

S. Kirka
J. Antonovienė

Mokytojos J. Mateikienės metodinis pranešimas
„Prisiminkime iš naujo J. Pakalnį“
Dalyvavimas IV Respublikinio jaunųjų pianistų
festivalyje Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokykloje „Skambanti svajonė“
Tarptautinis seminaras – praktikumas „Pramoginė
muzika akordeonui“
Mokytojos V. Stuglienės atvira smuiko pamoka
mokyklos mokytojams
Respublikinis XXII J. Pakalnio jaunųjų atlikėjų
saviraiškos konkursas Kaune
Konkursas „Mes kuriame muziką“
Mokytojos J. Saulienės atvira kanklių pamoka
mokyklos mokytojams
Muzikos istorijos konkursas 7 - tų klasių mokiniams
„Muzika mano gyvenime“
Dalyvauti VIII – ame Tarptautiniame festivalyje –
konkurse „Mažieji talentai – 2014“ Utenoje

Kovas

J. Mateikienė

Kovas

T. Shvidko

Kovas

F. Skačkauskienė
ir darbo grupė
V. Stuglienė

Kovo 14 d.
Balandis
Balandis
Balandžio 25 d

Pučiamųjų
skyriaus mokytojai
T. Shvidko
J. Saulienė

Gegužė

M. Raslanienė

Gegužė

T. Shvidko
L. Kutrienė

30.
31.
32.

33.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Atvirų durų savaitės koncertas muzikos mokykloje
Ignalinos mokyklos „Šaltinėlis“ auklėtiniams
Perklausos, keliamieji ir baigiamieji egzaminai
Moksleivių priėmimas į muzikos mokyklą 2014 –
2015 m. m.

Gegužė.

M. Raslanienė

Gegužė
Birželio mėn. pirma
savaitė

Mokytojų dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo
kursuose
KONCERTINĖ VEIKLA
Mokslo metų pradžios šventė – koncertas

Metų eigoje

Skyriaus mokytojai
B. Paukštienė
Mokinių priėmimo
į muzikos mokyklą
vertinimo ir
atrankos komisija
B. Paukštienė
A. Čeponienė

Liaudiškos muzikos kapelos „Almaja“ dalyvavimas
Serocko miesto (Lenkijos respublika) savivaldybės
„Žemės dovanų šventėje“
Smuiko klasės mokytojų ir mokinių dalyvavimas su
koncertine programa Vinco Mykolaičio – Putino
kūrybos skaitymų vakare „ Ištiesk man ranką“
Ignalinos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje
Mokinių dalyvavimas su koncertine programa
tautodailininkės Ninos Šepel tapybos ant šilko darbų
parodos „Šilkiniai sodai“ atidaryme Ignalinos krašto
muziejuje
Mokyklos meninių kolektyvų koncertas Policijos
dienos 95 – mečio minėjimui Ignalinos kultūros ir
sporto centre

Rugsėjo 7 - 9 d.

B. Paukštienė
A. Čeponienė
B. Paukštienė

Rugsėjo 12 d.

V. Stuglienė

Rugsėjo 30 d.

G. Juodagalvis

Spalio 2 d.

B. Paukštienė
G. Juodagalvis

Mokinių dalyvavimas su koncertine programa
mokytojų kūrybinių darbų parodoje „Kūrybos
džiaugsmas kaip trykštanti versmė“ Ignalinos Krašto
muziejuje
Mokyklos meninių kolektyvų ir mokinių
dalyvavimas renginyje „Ignalinos rajono
savivaldybės diena Lietuvos Mokslų akademijoje“
Kompozitoriaus Miko Petrausko 140 – ųjų gimimo
metinių minėjimas – koncertas. Ignalinos rajono
savivaldybės viešojoje bibliotekoje
Kompozitoriaus Miko Petrausko 140 – ųjų gimimo
metinių minėjimas – koncertas mokykloje
Kalėdinis pučiamųjų instrumentų skyriaus mokinių
koncertas „Pagroti širdimi“
Adventinis vakaras – koncertas muzikos mokykloje
Mokytojos A. Ramanauskienės smuiko klasės
mokinių adventinis koncertas tėveliams
Kalėdinis chorinio ir solinio dainavimo klasės
mokinių koncertas
Fortepijono skyriaus mokinių koncertas
Akordeono skyriaus mokinių Kalėdinis koncertas
tėvams
Mokytojų V. Stuglienės ir R. Jasiulionio smuiko
klasės mokinių koncertas
Gitaros klasės mokinių koncertas

Spalio 3 d.

V. Stuglienė

Spalio 18 d.

B. Paukštienė

Spalio 25 d.
16.00 val.

B. Paukštienė

Lapkričio 22 d.
Gruodis

B. Paukštienė
M. Raslanienė
T. Kochanka

Gruodis
Gruodžio 13 d.

B. Paukštienė
A. Ramanauskienė

Gruodis

A. Čeponienė
J. Antonovienė
J. Antonovienė
Skyrių mokytojai

Mokinių ir mokytojų meninių kolektyvų koncertas,
skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai
paminėti Vidiškių rajono gimnazijoje

Kovo 7 d.

Rugsėjo 2 d.

Gruodis
Gruodis
Sausio 24 d.
Vasario 28 d.

V. Stuglienė
R. Jasiulionis
Gitaros klasės
mokytojai
B. Paukštienė

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Visų skyrių mokinių koncertas „Skambėk,
pavasarėli“
Kompozitoriaus B. Dvariono 110 – ųjų gimimo
metinių minėjimas - koncertas
Pasirenkamojo muzikos instrumento (dainavimo)
mokinių koncertas
Muzikos mokyklos mokinių koncertas „Ansamblių
paradas“
II Respublikinis styginių instrumentų jaunųjų
atlikėjų festivalis – konkursas „Stygų šėlsmas“
Motinos dienai skirtas visų skyrių mokinių ir
mokytojų koncertas Ignalinos kultūros ir sporto
centre
Chorinio ir solinio dainavimo klasės mokinių
koncertas
Fortepijono skyriaus mokinių koncertas
Mokslo metų pabaigos šventė, neformaliojo vaikų
švietimo pažymėjimų absolventams įteikimas
Tarptautinis akordeono dienos minėjimas koncertas muzikos mokykloje
Vaikų gynimo dienos ir vasaros pradžios šventiniai
renginiai
2014 Lietuvos Dainų Šventė „Čia - mano namai“

Kovas

Balandis

L. Kutrienė
S. Kirka
M. Raslanienė
R. Veršekytė
A. Čeponienė

Balandis

F. Skačkauskienė

Balandis

V. Stuglienė

Gegužė

B. Paukštienė
Skyriaus mokytojai

Gegužė

A.Čeponienė
J. Antonovienė
S. Kirka
B. Paukštienė
A. Čeponienė
Akordeono
skyriaus mokytojai
A. Čeponienė

Mokyklos meninių kolektyvų dalyvavimas
įvairiuose miesto ir rajono organizuojamuose
renginiuose

Mokslo metų eigoje

Balandis

Gegužė
Gegužė
Gegužė
Gegužė/Birželis
Birželis/Liepa

A. Rastenis
I. Murmienė
B. Paukštienė,
darbo grupė
mokyklos kultūrai
formuoti

2. Papildomos valandos. Tarifikuojamos už darbus, nurodytus Švietimo įstaigų darbuotojų ir
kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 27.3, 27.4 punktuose ir
suderinus su mokytojų atstovais:
Jurgita Antonovienė – atestuota mokytoja. Darbo grupės mokyklos interjerui ir aplinkos
kūrimui pirmininkė, kanklių klasės ir chorinio dainavimo koncertmeisterė.
Marija Cicėnienė – atestuota fortepijono mokytoja. Koncertinės veiklos organizavimas
Didžiasalio skyriuje.
Aldona Čeponienė – chorinio dainavimo vyresnioji mokytoja. Darbo grupės mokyklos veiklai
įsivertinti ir 2013 – 2014 m. m. veiklos programoms rengti pirmininkė, projektų rengimas, smuiko
klasės koncertmeisterė.
Raimondas Jasiulionis - smuiko vyresnysis mokytojas. Informacinių komunikacijų
technologijų diegimo koordinatorius, viešųjų pirkimų organizatorius, darbo grupės Informacijos
sklaidai ir viešiesiems ryšiams koordinuoti pirmininko ir mokyklos tarybos pirmininko veikla,
dalyvavimas meninių kolektyvų koncertinėje veikloje.
Gintautas Juodagalvis - muzikos istorijos vyresnysis mokytojas. Mokyklos organizuojamų
renginių įgarsinimas, dalyvavimas meninių kolektyvų koncertinėje veikloje.
Sigitas Kirka - fortepijono vyresnysis mokytojas. Pučiamųjų skyriaus koncertmeisteris,
dalyvavimas meninių kolektyvų koncertinėje veikloje, mokyklos statinio priežiūros vykdymas.
Tomas Kochanka – pučiamųjų instrumentų mokytojas. Dalyvavimas meninių kolektyvų
koncertinėje veikloje.

Jūratė Mateikienė - fleitos mokytoja metodininkė. Pučiamųjų skyriaus veiklos
koordinavimas, dalyvavimas meninių kolektyvų koncertinėje veikloje.
Irutė Murmienė - mokytoja metodininkė. Akordeono skyriaus veiklos koordinavimas,
dalyvavimas meninių kolektyvų koncertinėje veikloje.
Vytautas Panavas - gitaros vyresnysis mokytojas. Dalyvavimas meninių kolektyvų
koncertinėje veikloje, vadovavimas meniniams kolektyvams.
Laima Kutrienė – fortepijono vyresnioji mokytoja. Darbo apskaitos žiniaraščio pildymas,
mokinių bylų tvarkymas, smuiko, fleitos ir kanklių klasės koncertmeisterė.
Antanina Ramanauskienė - smuiko vyresnioji mokytoja. Vadovavimas metodinei veiklai,
dalyvavimas meninių kolektyvų koncertinėje veikloje.
Milda Raslanienė - akordeono vyresnioji mokytoja. Mokyklos 50 – ojo jubiliejaus renginio
koordinacinės grupės pirmininkės ir Vaiko gerovės komisijos pirmininkės veikla, mokyklos
renginių vedimas.
Algimantas Rastenis - pučiamųjų vyresnysis mokytojas. Dalyvavimas meninių kolektyvų
koncertinėje veikloje.
Jūratė Saulienė - kanklių vyresnioji mokytoja. Mokyklos interjerui ir aplinkos kūrimui darbo
gupės narė, dalyvavimas meninių kolektyvų koncertinėje veikloje.
Franciška Skačkauskienė - akordeono mokytoja metodininkė. Dalyvavimas meninių
kolektyvų koncertinėje veikloje.
Virginija Stuglienė - smuiko mokytoja metodininkė. Styginių skyriaus veiklos koordinavimas,
vadovavimas styginių ansambliui, dalyvavimas meninių kolektyvų koncertinėje veikloje.
Tatiana Shvidko - fortepijono mokytoja metodininkė. Fortepijono skyriaus veiklos
koordinavimas, smuiko klasės koncertmeisterė.
Ramutė Veršekytė - solfedžio vyresnioji mokytoja. Teorinio skyriaus veiklos koordinavimas,
mokyklos organizuojamų renginių vedimas.
Jūratė Čibirienė - akordeono vyresnioji mokytoja. Dalyvavimas meninių kolektyvų
koncertinėje veikloje.
3. Mokyklos savivalda.
3.1. Mokyklos tarybos veiklos planas 2013 – 2014 m. m.
Eil.
Nr.
1.

Pavadinimas

Vykdymas
Data

Atsakingas

2013 m. rugsėjis

2.

2013 – 2014 m. m. ugdymo plano projekto
svarstymas
Mokesčio už mokslą lengvatų taikymas

2013 m. rugsėjis

B. Paukštienė
R. Jasiulionis
R. Jasiulionis

1.

Nebiudžetinių lėšų (2 %) panaudojimas

2014 m. sausis

R. Jasiulionis

2.

Mokyklos 2013 – 2014 m. m. veiklos plano
priedo papildymas
Mokyklos biudžeto 2014 m. svarstymas
Mokesčio už mokslą lengvatų taikymas

2014 m. sausis

B. Paukštienė
R. Jasiulionis
R. Jasiulionis
R. Jasiulionis

3.
4.

2014 m. sausis
2014 m. sausis

5.

Kiti klausimai

2014 m. sausis

B. Paukštienė

1.

Vaikų skaičiaus į muzikos mokyklą 2014 –
2015 m. m. nustatymas
Ugdymo plano 2014 – 2015 m. m. projekto
svarstymas
Mokymo priemonių 2014 – 2015m.m.
įsigijimo svarstymas
Mokyklos Vaiko gerovės komisijos
pirmininko veiklos ataskaita
Direktoriaus ataskaita už 2013 – 2014 m.
m.
Mokyklos 2013 – 2014 m. m. veiklos
programos projekto svarstymas
Kiti klausimai

2014 m. gegužė

R. Jasiulionis

2014 m. gegužė

B. Paukštienė

2014 m. gegužė

R. Jasiulionis

2014 m. gegužė

M. Raslanienė

2014 m. gegužė

B. Paukštienė

2014 m. gegužė

B. Paukštienė

2014 m. gegužė

B. Paukštienė
R. Jasiulionis

2.
3.
4.
5.
6.
7.

3.2. Mokytojų tarybos 2013 – 2014 m. m. veiklos planas.
Eil.
Nr.
1.

Pavadinimas

Vykdy mas
Data
Atsakingas
2013-08-30

B. Paukštienė

2013-08-30

B. Paukštienė

3.
4.

2013 –2014 m. m. mokyklos veiklos
prioritetai
Pamokų krūvio mokytojams paskirstymas,
tarifikuojamų papildomų valandų derinimas
Strateginių tikslų pasiekimų analizė
Mokyklos tarybos sudėtis

2013-08-30
2013-08-30

B. Paukštienė
A. Čeponienė

5.

Mokyklos skyrių vedėjų tvirtinimas

2013-08-30

B. Paukštienė

6.

Mokinių išbraukimas iš mokyklos sąrašų

2013-08-30

7.
8.

Mokyklos skyrių darbo planų parengimas
2013 – 2014 m. m. I pusmečio mokymosi
rezultatai ir lankomumas
Tarptautinio seminaro – praktikumo
„Pramoginė muzika akordeonui“
organizavimas
2013 – 2014 m. m. veiklos plano priedo
patikslinimas
Kiti su ugdymu susiję klausimai

2013-08-30
2013-12-30
2013-12-30

B. Paukštienė
A. Čeponienė
A. Čeponienė
A. Čeponienė
Skyrių vedėjai
Darbo grupė

2013-12-30

A. Čeponienė

2013-12-30

B. Paukštienė
A. Čeponienė

2014-05-30

A. Čeponienė
Skyrių vedėjai
A. Čeponienė

15.

2013 – 2014 m. m. II pusmečio mokymosi
rezultatai ir lankomumas
Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimų
išdavimas
Pažymų išdavimas baigus išplėstinio
ugdymo programas
Padėkos raštų absolventams įteikimas

16.

Mokinių kėlimas į aukštesnes klases

2014-05-30

17.

Kiti su ugdymu susiję klausimai

2014-05-30

2.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

2014-05-30
2014-05-30
2014-05-30

B. Paukšteinė
A. Čeponienė
A. Čeponienė
A. Čeponienė
Skyrių vedėjai
B. Paukštienė
A. Čeponienė

4. Metodinės grupės 2013 – 2014 m. m. veiklos planas.
Eil.
Nr.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Veikla

Data

Atsakingas

Metodinės grupės darbo plano sudarymas

Rugsėjis

2013 – 2014 m. m. I pusmečio mokomosios
medžiagos planų, mokomųjų kolektyvų ugdymo
turinio, individualių užsiėmimų ugdymo turinio
svarstymas
2013 – 2014 m. m. II pusmečio mokomosios
medžiagos planų, mokomųjų kolektyvų ugdymo
turinio, individualių užsiėmimų ugdymo turinio
svarstymas
Mokytojos T. Shvidko metodinis pranešimas
„Pianistės Olgos Šteinberg asmenybė, pedagoginiai
principai, fortepijono dėstymo metodika“
Mokytojos M. Raslanienės metodinis pranešimas
„Mokinių savarankiško darbo principai“
Mokytojos J. Mateikienės metodinis pranešimas
„Prisiminkime iš naujo Juozą Pakalnį“
Stebėtų atvirų pamokų aptarimas

Rugsėjis

A. Ramanauskienė
A. Čeponienė
A. Čeponienė

Sausis

A. Čeponienė

Sausis

T. Shvidko

Sausis

M. Raslanienė

Kovas

J. Mateikienė

Gegužė

Mokytojų dalyvavusių seminaruose, seminaruose –
praktikumuose, dalykinės ir metodinės
kvalifikacijos tobulinimo rezultatų aptarimas
Mokyklos 2013 – 2014 m. m. veiklos analizė

Gegužė

A. Ramanauskienė
A. Čeponienė
A. Ramanauskienė
A. Čeponienė

Mokinių dalyvavimo konkursinėje veikloje
aptarimas
Mokytojų savianalizės ir veiklos tobulinimo anketų
aptarimas

Birželis

Gegužė

Birželis

A. Ramanauskienė
A. Čeponienė
A. Ramanauskienė
Skyrių vedėjai
A. Ramanauskienė

5. Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2013 – 2014 m. m.
Eil.
Nr.
1.
2.

Veikla
Stebėjimas vaikų, turinčių vystymosi raidos sutrikimų.
Mokinių saugumas mokykloje
Mokyklos inventoriaus tausojimas

3.

Maksimalios ramybės koridoriuose užtikrinimas uždarų
koncertų, egzaminų ir kitų renginių metu

4.

Mokinių nubyrėjimo priežasčių analizė

5.

Vaiko gerovės komisijos ataskaita mokyklos tarybai

Vykdymo
laikotarpis
Rugsėjo –
gegužės mėn.
Rugsėjo –
gegužės mėn.
Rugsėjo –
gegužės mėn.

Atsakingas

I pusm. pab.,
II pusm. pab.
II pusm. pab.

A. Čeponienė

M. Raslanienė
R. Veršekytė
M. Raslanienė

M. Raslanienė

6. Mokyklos lėšų 2013 m. planas.
Išlaidų rūšys

Biudžeto lėšos
Lt.

Moksleivio
krepšelio lėšos Lt.

Specialiosios lėšos
Lt.

Darbo užmokestis
Iš jų:
pedagoginiams darbuotojams
Soc. draudimas
Ryšių paslaugos
Transporto nuoma
Spaudiniai
Kitos prekės
Komandiruotės
Einamasis remontas
Komunalinės paslaugos
Kvalifikacijos kėlimas
Kitos paslaugos
Darbdavių socialinė parama
IŠ VISO:

Direktorė

566000

85600

522000
175000

85600
26600

741000

112200

10000
3000
1500
1000
800
4700
800
500
29600
1000
6200
900
60000

Birutė Paukštienė

