IGNALINOS MIKO PETRAUSKO MUZIKOS MOKYKLA

2017–2018 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS
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(protokolo Nr.MT - 5 )
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mokyklos direktoriaus
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įsakymu Nr.OV- 64
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos 2017–2018 mokslo metų veiklos planas (toliauveiklos planas) sudarytas vadovaujantis mokyklos 2016-2019 metų strateginiu planu, 2016–2017
mokslo metų atlikta metinio veiklos plano analize.
Veiklos planą parengė darbo grupė, vadovaujantis 2017-05-25 mokyklos direktoriaus įsakymu
Nr.OV-38 „Dėl darbo grupės 2017-2018 m. m. ugdymo plano, veiklos plano projektams parengti“.
Veiklos plane įvardinti svarbiausi mokyklos praėjusių mokslo metų pasiekimai, problemos,
apibrėžti veiklos tikslai ir uždaviniai 2017–2018 mokslo metams, numatytos priemonės jiems
įgyvendinti.
Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos 2017–2018 m. m. veiklos planą sudaro: mokyklos
2016-2017 m. m. veiklos analizė, 2017-2018 m.m. veiklos planas bei šie veiklos planai: mokyklos
administracinė ir pedagoginė stebėsena, dokumentų tvarkymo kontrolė, ūkinė, mokomoji
lavinamoji, metodinė, projektinė ir koncertinė veikla – veiklos plano 1 priedas, mokyklos tarybos
-veiklos plano 2 priedas, mokytojų tarybos - veiklos plano 3 priedas, direkcinių pasitarimų - veiklos
plano 4 priedas, metodinės grupės - veiklos plano 5 priedas, tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo
priemonių - veiklos plano 5 priedas ir vaiko gerovės komisijos - veiklos plano 6 priedas.
II. STATISTIKA IR PRAĖJUSIŲ MOKSLO METŲ VEIKLOS ANALIZĖ
1. 2016-2017 m. m. veiklos plano analizė. 2017 m. gegužės mėn. darbo grupė atliko metinio
veiklos plano analizę.
2. Mokinių kaita.
2016 – 2017 m. m. priimtas 31 mokinys į ankstyvojo ir pradinio muzikinio ugdymo klases: į
fortepijono skyrių – 10, akordeono skyrių – 2, styginių skyrių – 14, pučiamųjų skyrių – 3, solinio
dainavimo klasę – 1, chorinio dainavimo klasę -1. 2016 m. rugsėjo mėnesio duomenimis
mokykloje mokėsi 185 mokiniai (kartu su mokyklos Didžiasalio skyriumi): pagal ankstyvojo
muzikinio ugdymo programą – 2, pradinio muzikinio ugdymo programą - 86, pagal pagrindinio
muzikinio ugdymo programą – 88 ir išplėstinio muzikinio ugdymo programą – 9 mokiniai.
Į mokyklos Didžiasalio skyrių priimti 3 fortepijono dalyko mokiniai. Mokyklos Didžiasalio skyrių
lankė iš viso 10 mokinių: pagal pradinio muzikinio ugdymo programą – 7, pagrindinio muzikinio
ugdymo programą – 3.
38 mokiniai baigė pagrindinio ir išplėstinio muzikinio ugdymo programas.

Mokiniai, baigusieji muzikinio ugdymo programas
Muzikinio ugdymo programų įvykdymas
Muzikinio ugdymo
programa

Mokinių skaičius

Pagrindinio muzikinio
ugdymo programa

Mokyklos skyriai

4

Fortepijono

12

Styginių

8

Akordeono

5

Pučiamųjų

3

Teorinio

Išplėstinio muzikinio
ugdymo programa

1

Fortepijono

Išplėstinio muzikinio
ugdymo programos dalis

2

Gitaros

1

Saksofono

2

Akordeono

Išduoti dokumentai mokiniams,
baigusiems programas
Neformaliojo vaikų švietimo
pažymėjimai

Iš viso 38

3. Išbraukti mokiniai iš muzikos mokyklos sąrašų. 11 mokinių, mokytojų tarybos posėdžių
nutarimu ir mokyklos direktoriaus įsakymais, išbraukti iš mokyklos mokinių sąrašų dėl
gyvenamosios vietos keitimo ir kitų asmeninių priežasčių. Mokinių “nubyrėjimo” priežastis
nagrinėjo Vaiko gerovės komisija; posėdžio protokolai: Nr. VK-9, 2016-12-29; Nr.VK-1,
2017-05-22; Nr. VK-2, 2017-08-29
Mokyklos skyrius,
dalykas

klasė

Išbrauktų mokinių iš
mokyklos sąrašų skaičius

Teorinio, solinis
dainavimas

4

1
1

Nr. M-1, 2017-01-10

Akordeono

5

Styginių, klasik. gitara

2

1

Nr. M-2, 2017-02-08

Styginių, klasik. gitara

2 ir 5

2
1

Nr. M-5, 2017-05-30

Fortepijonas

6

Fortepijonas

3

Styginų, klasik. gitara

1 ir 2

3
2

Direktoriaus įsakymo Nr.,
data

Nr. M-7, 2017-08-31

Iš viso 11

4. Mokyklos skyrių veikla. 2016-2017 mokslo metais veikė 5 skyriai: fortepijono, pučiamųjų,
styginių, akordeono, teorinis kurių veikla įtakojo 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 moksleivių koncertinei veiklai, jų lyderiavimui bendrojo ugdymo mokyklų meninėje,
muzikinėje raiškoje), švietėjiška (muzikinės švietėjiškos veiklos plėtojimas, koncertuojant rajono ir
respublikos ugdymo bei kultūros įstaigose, globos namuose).
Mokyklos skyrių struktūra
Mokyklos skyriai

Skyrių pagrindiniai Kameriniai ansambliai Meniniai mokomieji kolektyvai
dalykai

Fortepijono

Fortepijonas

Akordeono

Akordeonas

Styginių

Pučiamųjų

Teorinis

Fortepijoniniai
ansambliai

-

-

Akordeonų
orkestras

Kanklės

Kanklių ansamblis

-

Klasikinė gitara

Gitaristų ansamblis

-

Smuikas

-

Birbynė

-

Fleita

-

Klarnetas

-

Saksofonas

-

Trimitas

-

Muzikos istorija

-

-

Solfedžio

-

-

Jaunių vokal. ansamblis

Jaunučių choras

Chorinis dainavimas

Styginių
ansamblis*

Pučiamųjų
instrumentų
orkestras

Liaudiškos
muzikos
kapela
“Nendrelė”*

Solinis dainavimas
* Styginių ansamblio sudėtyje – kontrabosas, papildomas dalykas
* Liaudiškos muzikos kapelos “Nendrelė” sudėtyje – mušamieji muzikos instrumentai, papildomas
dalykas

Mokinių skaičius skyriuose (2016 m. rugsėjo mėn. duomenimis)
Iš jų mokosi pagal programas
Muzikos
instrumentas

1. Fortepijonas
2. Akordeonas
3. Styginiai instr.

Mokinių
skaičius

45
30

Ankstyvojo
muzikinio
ugdymo

Pradinio
muzikinio
ugdymo

Pagrindinio
muzikinio
ugdymo

Išplėstinio
muzikinio
ugdymo

2
-

24
9

18
19

1
2

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.Chor. dainav.
5.2. Solinis dainav.
5.3. Muz. istorija
5.4. Solfedžio
IŠ VISO





18
39
14

-

6
23
7

11
12
7

1
4
-

9
12
1
2
2

-

4
6
1
-

5
5
1
1
2

1
-

4
9
4 – 7 kl.
1 – 7 kl
185

-

1
5

3
4

-

2

86

88

9

Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa, trunkanti 1 - 2 metus, siūloma 5 - 7 metų
amžiaus vaikams.
Pradinio muzikinio ugdymo programa - 1 - 3 mokymo metai.
Pagrindinio muzikinio ugdymo programa – 4 - 7 mokymo metai. Pradinio ir pagrindinio
muzikinio ugdymo programos sudaro muzikinio ugdymo branduolį.
Išplėstinio muzikinio ugdymo programa 1 - 2 metų programa, 8 - 9 mokymo metai;
Išplėstinio muzikinio ugdymo programos dalis - 1 metų, 8 mokymo metai.

5. Mokomieji meniniai kolektyvai: Styginių ansamblis (vadovė V. Stuglienė), įvairios sudėties
kameriniai instrumentiniai ansambliai (vadovai V. Panavas, R. Jasiulionis, G. Juodagalvis),
moksleivių vokaliniai ansambliai (vadovė J. Antonovienė), pučiamųjų instrumentų orkestras
(vadovas A. Rastenis), akordeonų orkestras (vadovė J. Čibirienė), 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.
6. Mokinių pažangumas.
Mokinių pažangumo suvestinė (2017 m. gegužės mėn. duomenimis)
Pagrindinis
dalykas

Mokinių
skaičius

Įvertinimas balais
10

9

8

7

6

5

Dalykų
pažangumo
vidurkis

Fortepijonas

45

18

9

11

2

5

-

8,73

Akordeonas

29

7

5

9

5

1

2

8,21

Smuikas

18

4

6

6

2

-

-

8,67

Gitara

38

12

8

13

2

-

3

8,55

Kanklės

14

4

3

5

2

-

-

8,64

Fleita

9

5

3

1

-

-

-

9,44

Saksofonas

12

4

5

2

-

1

-

9,08

Klarnetas

1

-

-

-

1

-

-

7,00

Trimitas

2

-

-

1

1

-

-

7,50

Birbynė

2

-

-

2

-

-

-

8,00

Chor. dainavimas

4

3

1

-

-

-

-

9,75

Sol. dainavimas

8

1

5

2

-

-

-

8,87

Solfedžio

171

29 57 49 19 12

5

8,36

Muz. istorija

86

15 17 17 18

13

8,27

7

7. Mokinių pasiekimų rezultatai.
7.1. Konkursinė veikla. 2016 – 2017 m. m. mokyklos ugdytiniai dalyvavo respublikiniuose,
tarptautiniuose konkursuose bei festivaliuose ir buvo įvertinti:
Renginio pavadinimas, vieta,
data
IV Tarptautinis Viktoro
Radovičiaus jaunųjų stygininkų
konkursas, Vilniaus Nojosios
Vilnios muzikos mokykla, 201611-18
IV Tarptautinis Viktoro
Radovičiaus jaunųjų stygininkų
konkursas, Vilniaus Nojosios
Vilnios muzikos mokykla, 201611-18
Respublikinis meno ir muzikos
mokyklų instrumentinės
muzikos konkursas – festivalis
“Žiemos pasaka”, Švenčionių r.
Švenčionėlių meno mokykla,
2016-12-09
Respublikinis meno ir muzikos
mokyklų instrumentinės
muzikos konkursas – festivalis
“Žiemos pasaka”, Švenčionių r.
Švenčionėlių meno mokykla,
2016-12-09
Respublikinis meno ir muzikos
mokyklų instrumentinės
muzikos konkursas – festivalis
“Žiemos pasaka”, Švenčionių r.
Švenčionėlių meno mokykla,
2016-12-09
Respublikinis meno ir muzikos
mokyklų instrumentinės
muzikos konkursas – festivalis
“Žiemos pasaka”, Švenčionių r.

Dalyvis, muz. dalykas

Mokytojai

Laimėjimai

Gabrielė Zabulytė,
smuikas

Virginija Stuglienė,
koncertmeisterė
Tatiana Shvidko

Diplomantė

Monika Sapiegaitė,
smuikas

Virginija Stuglienė,
koncertmeisterė
Birutė Paukštienė

Laureatė, I
vieta

Dovydas Vaitkevičius,
saksofonas

Algimantas
Rastenis,
koncertmeisterė
Tatjana Šapokienė

Laureatas

Pijus Juodelis,
akordeonas

Irutė Murmienė

Laureatas

Barbora Karlaitė,
fortepijonas

Laima Kutrienė

Diplomantė

Armandas Keperšovas,
akordeonas

Jūratė Čibirienė

Diplomantas

Švenčionėlių meno mokykla,
2016-12-09
I Respublikinis festivalis –
konkursas „Grand Pas“, Zarasų
meno mokykla, 2017-02-10

Gabrielė Zabulytė,
fortepijonas

Tatjana Šapokienė

Grand Prix

I Respublikinis festivalis –
konkursas „Grand Pas“, Zarasų
meno mokykla , 2017-02-10

Snežana Poklikajeva,
fortepijonas

Jurgita Antonovienė

Laureato
diplomas
I vieta

I Respublikinis festivalis –
konkursas „Grand Pas“, Zarasų
meno mokykla, 2017-02-10

Nikita Gimbickis,
fortepijonas

Laima Kutrienė

Laureato
diplomas
I vieta

I Respublikinis festivalis –
konkursas „Grand Pas“, Zarasų
meno mokykla, 2017-02-10

Arija Jatulytė,
fortepijonas

Laima Kutrienė

Laureato
diplomas
I vieta

XIII Nacionalinis Jono Švedo
konkursas II turas. Viniaus
Juozo Tallat – Kelpšos
konservatorija. 2017-02-12
II Tarptautinis akordeonistų
konkursas „Liepsnojantys
akordeonai 2017“, Kupiškio
meno mokykla, 2017-02-17
Tarptautinis Veronikos Vitaitės
fortepijoninių ansamblių
konkursas, Utenos muzikos
mokykla, 2017-02-24
V Lietuvos muzikos ir meno
mokyklų jaunųjų pianistų
konkursas „Jaunieji
virtuozai“,Vilniaus Karoliniškių
muzikos mokykla,
2017-02-25
I Tarptautinis klasikinės gitaros
konkursas „Vilnius 2017“,
Lietuvos Edukologijos
Universitetas,
2017-02-24
III Aukštaitijos ir Latgalos
regionų jaunųjų pianistų
šiuolaikinės Baltijos šalių
fortepijono muzikos
konkursas,Visagino Česlono
Sasnausko menų mokykla,
2017-03-17
III Aukštaitijos ir Latgalos
regionų jaunųjų pianistų

Rūta Mikučionytė,
kanklės

Jūratė Saulienė,
koncertmeisterė
Jurgita Antonovienė

Laureatė

Pijus Juodelis,
akordeonas

Irutė Murmienė

Laureatas
II vieta

Urtė Labuckaitė
Eimantas Labuckas,
fortepijonas

Laima Kutrienė

Laureatai

Mantė Steponėnaitė,
fortepijonas

Tatiana Shvidko

Laureatė
III vieta

Emilija Šakėnaitė
Žygimantas Ivanauskas
Dovydas Gladkauskas
Gabrielius Talijūnas,
klasikinė gitara
Kostas Kutra,
fortepijonas

Vytautas Panavas

Diplomantai
IV vieta

Tatiana Shvidko

Diplomantas

Valerija Ostrouch,
fortepijonas

Laima Kutrienė

Diplomantė

šiuolaikinės Baltijos šalių
fortepijono muzikos
konkursas,Visagino Česlono
Sasnausko menų mokykla,
2017-03-17
III Aukštaitijos ir Latgalos
regionų jaunųjų pianistų
šiuolaikinės Baltijos šalių
fortepijono muzikos
konkursas,Visagino Česlono
Sasnausko menų mokykla,
2017-03-17
III Aukštaitijos ir Latgalos
regionų jaunųjų pianistų
šiuolaikinės Baltijos šalių
fortepijono muzikos
konkursas,Visagino Česlono
Sasnausko menų mokykla,
2017-03-17
III Aukštaitijos ir Latgalos
regionų jaunųjų pianistų
šiuolaikinės Baltijos šalių
fortepijono muzikos
konkursas,Visagino Česlono
Sasnausko menų mokykla,
2017-03-17
Respublikinis solfedžio
konkursas, Kauno Juozo
Gruodžio konservatorija,
2017-03-25
Lietuvos muzikos ir meno
mokyklų styginių instrumentų
atlikėjų konkursas „Diena su
lietuviška pjese“, Vilniaus
Karoliniškių muzikos mokykla,
2017-03-25
Lietuvos muzikos ir meno
mokyklų styginių instrumentų
atlikėjų konkursas „Diena su
lietuviška pjese“, Vilniaus
Karoliniškių muzikos mokykla,
2017-03-25
Respublikinis akordeonistų
konkursas, Vilniaus Naujosios
Vilnios muzikos mokykla, 201703-28
I respublikinio solistų ir
kamerinių ansamblių festivalio –
konkurso „Pūtikai ir Jų draugai,
Ignalinos Miko Petrausko

Barbora Karlaitė,
fortepijonas

Laima Kutrienė

Laureatė

Eglė Sidorenkaitė,
fortepijonas

Laima Kutrienė

Laureatė

Mantė Steponėnaitė,
fortepijonas

Tatiana Shvidko

Laureatė

Monika Sapiegaitė,
solfedžio

Ramutė Veršekytė

Laureatė
II vieta

Vesta Cicėnaitė,
smuikas

Virginija Stuglienė,
koncertmeisterė
Tatiana Shvidko

Laureatė
III vieta

Gabrielė Zabulytė,
smuikas

Virginija Stuglienė,
koncertmeisterė
Tatiana Shvidko

Laureatė
I vieta

Lukas Lazinka,
akordeonas

Irutė Murmienė

Laureatas
III vieta

Adrija Skudutytė ir
Monika Sapiegaitė,
pučiamieji

Mokytojai
Algimantas
Rastenis, Virginija
Stuglienė,

I vietos
laureatas
Kamerinis
ansamblis, III

muzikos mokykla, 2017“ 201703-30
I respublikinio solistų ir
kamerinių ansamblių festivalio –
konkurso „Pūtikai ir Jų draugai,
Ignalinos Miko Petrausko
muzikos mokykla, 2017“ 201703-30

koncertmeisterė
Tatjana Šapokienė
Mokytojai
Algimantas
Rastenis, Tomas
Kochanka,
Gintautas
Juodagalvis

grupė

I respublikinio solistų ir
Dovydas Vaitkevičius,
kamerinių ansamblių festivalio – saksofonas
konkurso „Pūtikai ir Jų draugai,
Ignalinos Miko Petrausko
muzikos mokykla, 2017“ 201703-30

Algimantas
Rastenis,
koncertmeisterė
Tatjana Šapokienė

III vietos
laureatas

I respublikinio solistų ir
Akvilė Graužlytė,
kamerinių ansamblių festivalio – saksofonas
konkurso „Pūtikai ir Jų draugai,
Ignalinos Miko Petrausko
muzikos mokykla, 2017“ 201703-30

Tomas Kochanka,
koncertmeisterė
Tatjana Šapokienė

Diplomantė

I respublikinis muzikos ir meno
mokyklų fortepijoninės muzikos
konkursas „Klajojanti muzika“,
Zarasų meno mokykla, 201703-31

Valerija Ostrouch,
fortepijonas

Laima Kutrienė

Laureatė

I respublikinis muzikos ir meno
mokyklų fortepijoninės muzikos
konkursas „Klajojanti muzika“,
Zarasų meno mokykla, 201703-31
I respublikinis muzikos ir meno
mokyklų fortepijoninės muzikos
konkursas „Klajojanti muzika“,
Zarasų meno mokykla, 201703-31
I respublikinis muzikos ir meno
mokyklų fortepijoninės muzikos
konkursas „Klajojanti muzika“,
Zarasų meno mokykla, 201703-31
XV respublikinis Leono
Povilaičio šiuolaikinės
lietuviškos muzikos festivalis –
konkursas, Vilniaus
„Ąžuoliuko“ muzikos mokykla,

Eimantas Labuckas,
fortepijonas

Laima Kutrienė

Diplomantas

Snežana Poklikajeva,
fortepijonas

Jurgita Antonovienė

Diplomantė

Sophie Schedler,
fortepijonas

Tatiana Shvidko

Laureatė

Mantė Steponėnaitė,
fortepijonas

Tatiana Shvidko

Diplomantė

Dovydas Vaitkevičius,
Povilas Trubila, Nojus
Urbonas, Lukas
Lazinka, Adrija
Skudutytė, Nojus
Karaliūnas, Audrius
Kindurys, pučiamieji

I vietos
laureatas
Kamerinis
ansamblis, IV
grupė

2017-04-08
XV respublikinis Leono
Povilaičio šiuolaikinės
lietuviškos muzikos festivalis –
konkursas, Vilniaus
„Ąžuoliuko“ muzikos mokykla,
2017-04-08
V – asis respublikinis styginių
instrumentų jaunųjų atlikėjų
konkursas- festivalis „Stygų
šėlsmas“, Švenčionių r.
Švenčionėlių meno mokykla,
2017-04-08
Respublikinis muzikos (meno)
mokyklų instrumentinių
ansamblių festivalis „Mokytojas
ir mokinys“, Vilniaus
„Ąžuoliuko“ muzikos mokykla,
2017-04-23
Tarptautinis jaunųjų atlikėjų
konkursas „Mažieji talentai
2017“, Utenos muzikos
mokykla, 2017-05-05
Tarptautinis jaunųjų atlikėjų
konkursas „Mažieji talentai
2017“, Utenos muzikos
mokykla, 2017-05-05
Tarptautinis jaunųjų atlikėjų
konkursas „Mažieji talentai
2017“, Utenos muzikos
mokykla, 2017-05-05
Tarptautinis jaunųjų atlikėjų
konkursas „Mažieji talentai
2017“, Utenos muzikos
mokykla, 2017-05-05
Tarptautinis jaunųjų atlikėjų
konkursas „Mažieji talentai
2017“, Utenos muzikos
mokykla, 2017-05-05
Tarptautinis jaunųjų atlikėjų
konkursas „Mažieji talentai
2017“, Utenos muzikos
mokykla, 2017-05-05
Tarptautinis jaunųjų atlikėjų
konkursas „Mažieji talentai
2017“, Utenos muzikos
mokykla, 2017-05-05
Tarptautinis jaunųjų atlikėjų
konkursas „Mažieji talentai

Barbora Karlaitė,
fortepijonas

Laima Kutrienė

Diplomantė

Rūta Mikučionytė,
kanklės

Jūratė Saulienė,
koncertmeisterė
Jurgita Antonovienė

Laureatė

Arija Jatulytė
Eglė Sidorenkaitė,
fortepijonas

Laima Kutrienė

Diplomantės

Urtė Labuckaitė,
fortepijonas

Laima Kutrienė

Laureatė

Pijus Juodelis,
akordeonas

Irutė Murmienė

Laureatas

Kostas Kutra,
fleita

Ugnė Čepulytė,
koncertmeisterė
Laima Kutrienė

Laureatas

Gabrielė Zabulytė,
smuikas

Virginija Stuglienė,
Koncertmeisterė
Tatiana Shvidko

Laureatė

Aira Lukauskaitė,
fortepijonas

Laima Kutrienė

Diplomantė

Kamilė Kamarauskaitė, Laima Kutrienė
fortepijonas

Diplomantė

Armandas Keperšovas,
akordeonas

Jūratė Čibirienė

Diplomantas

Gabrielė Zabulytė,
fortepijonas

Tatjana Šapokienė

Diplomantė

2017“, Utenos muzikos
mokykla, 2017-05-05
III respublikinis pasirenkamojo
muzikos instrumento konkursas
– festivalis „Garsų spalvos“,
Švenčionių Juliaus Siniaus
meno mokykla, 2017-05-12
VII jaunųjų muzikos atlikėjų
festivalis „Piešiu muziką“,
Lietuvos teatro, muzikos ir kino
muziejus, 2017-05-14
VII jaunųjų muzikos atlikėjų
festivalis „Piešiu muziką“,
Lietuvos teatro, muzikos ir kino
muziejus, 2017-05-14
VII jaunųjų muzikos atlikėjų
festivalis „Piešiu muziką“,
Lietuvos teatro, muzikos ir kino
muziejus, 2017-05-14

Gabrielė Zabulytė,
fortepijonas

Tatjana Šapokienė

Laureatė

Goda Oškinytė,
kanklės

Jūratė Saulienė,
koncertmeisterė
Jurgita Antonovienė

Diplomantė

Rūta Mikučionytė,
kanklės

Jūratė Saulienė,
koncertmeisterė
Jurgita Antonovienė

Diplomantė

Gabija Butkūnaitė,
kanklės

Jūratė Saulienė,
koncertmeisterė
Jurgita Antonovienė

Diplomantė

7.2. Mokinių, meninių kolektyvų koncertinė veikla.
7.2.1. Mokykloje:
 Mokslo metų pradžios šventė – koncertas. Rugsėjo 1 d.
 Koncertas „Gintariniai vakarai Ignalinoje“. Spalio 7 d.
 Advento vakaras, dalyvaujant mokyklos meniniams kolektyvams, ansambliui
„Čiulbutė“. Gruodžio 9 d.
 Kalėdinis pučiamųjų instrumentų skyriaus mokinių koncertas „Pagroti širdimi“.
Gruodžio 16 d.
 Akordeono skyriaus mokinių koncertas „Palydint 2016 metus“. Gruodžio 21 d.
 Fortepijono skyriaus mokinių koncertas. Gruodžio 22 d.
 Chorinio ir solinio dainavimo klasės mokinių koncertas. Sausio 23 d.
 Smuiko klasės mokinių koncertas. Sausio 27 d.
 Kompozitorių Miko Petrausko, Franco Šuberto ir Roberto Šumano jubiliejams skirtas
koncertas. Kovo 7 d.
 Mokytojos Jūratės Čibirienės akordeono klasės mokinių koncertas - konkursas „Nugalėk
baimę“. Kovo 15 d.
 Visų skyrių mokinių koncertas „Skambėk, pavasarėli“. Kovo 16 d.
 Kanklių klasės mokinių koncertas. Gegužės 11 d.
 Chorinio ir solinio dainavimo klasės mokinių koncertas. Gegužės 18 d.
 Fortepijono skyriaus mokinių koncertas. Gegužės 23 d.
 Mokslo metų pabaigos šventė: neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimų absolventams
įteikimas, koncertas. Gegužės 30 d.
 Visų skyrių mokinių koncertas „Muzikos maratonas“. Birželio 1 d.
7.2.2. Rajone:
 Liaudiškos muzikos kapelos „Nendrelė“ dalyvavimas su koncertine programa Palūšės
kermošiuje „Lūšių rudenėlis – 2016“. Rugsėjo 24 d.
 Smuiko ir gitaros klasės mokinių dalyvavimas su koncertine programa Evgenij Stetsko
fotografijų albumo „Karakum desert Balloons and people“ pristatyme Ignalinos rajono




















savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Spalio 17 d.
Jaunių choro dalyvavimas bendruomenių metams skirto profesionaliosios muzikos renginių
ciklo „Rytai-Vakarai“(John Rutter. Mass of the Children) koncerte Ignalinos Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje. Spalio 30 d.
Gitaros klasės mokinių dalyvavimas su koncertine programa dailininko Alvydo Stausko
akvarelės ir aliejinės tapybos darbų parodos „Nostalgija peizažui“ atidaryme Ignalinos
krašto muziejuje. Lapkričio 8 d.
Smuiko ir gitaros klasės mokinių dalyvavimas su koncertine programa Lietuvos
kariuomenės dienos minėjimo renginyje Ignalinos krašto muziejuje. Lapkričio 20 d.
Styginių kamerinio ansamblio dalyvavimas su koncertine programa konferencijoje „Verslas
kaime: iššūkiai ir galimybės“ Ignalinos AE regiono plėtros agentūros konferencijų salėje.
Gruodžio 16 d.
Pučiamųjų skyriaus mokinio Dovydo Vaitkevičiaus dalyvavimas su koncertine programa
Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 75-mečio šventėje „Biblioteka metų
vingiuose“. Gruodžio 21 d.
Mokinių su koncertine programa dalyvavimas VSAT Ignalinos rinktinės ataskaitiniame
susirinkime. Vasario 1 d.
Mokinių ir mokytojų meninių kolektyvų koncertas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dienai paminėti Naujojo Daugėliškio vaikų globos namuose. Kovo 10 d.
Fortepijono, styginių, pučiamųjų skyriaus mokinių dalyvavimas su koncertine programa
Paliesiaus dvare. Kovo 11 d.
Gitarų ansamblio dalyvavimas su koncertine programa respublikinėje dailės olimpiados
uždaryme Ignalinos kultūros ir sporto centre. Balandžio 21 d.
Visų skyrių mokinių koncertas „Ansamblių paradas“ Ignalinos Česlovo Kudabos
progimnazijoje. Balandžio25 d.
Pučiamųjų skyriaus mokinių ir mokytojų koncertas „Pagroti širdimi“ Kazitiškio
bibliotekoje. Balandžio 27 d.
Solinio ir chorinio dainavimo klasės mokinių dalyvavimas rajono jaunųjų dainininkų
festivalyje „Mažoji žvaigždutė“. Balandžio 28 d.
Motinos dienai skirtas visų skyrių mokinių ir mokytojų koncertas Ignalinos kultūros ir
sporto centre. Gegužės 4 d.
Solinio ir chorinio dainavimo klasės mokinių koncertas, skirtas Motinos dienai Ignalinos
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje.
Gitaros klasės mokinių ir mokytojų koncertas Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje.
Gegužės 10 d.
Meninių kolektyvų dalyvavimas Vaikų gynimo dienos ir vasaros pradžios šventiniuose
renginiuose. Birželio 1 d.
Akordeonų orkestro, styginių ansamblio koncertas, skirtas Tėvo dienai Ignalinos Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Akordeonų orkestro koncertas Vidiškių Švč.
Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje. Birželio 4 d.
Pučiamųjų instrumentų orkestro dalyvavimas Palūšėje su menine programa vasaros sezono
atidaryme. Birželio 10 d.

7.2.3. Respublikoje:
 Jaunių choro dalyvavimas Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokykloje respublikiniame
vaikų chorų sąskrydyje „Mano vardas – Lietuva“. Balandžio 27 d.
8. Respublikos atlikėjų koncertai miesto, mokyklos bendruomenėms:




LMTA prof. Valentino Gelgoto fleitos klasės studentų koncertas. Spalio 21 d.
Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimui skirta poezijos ir muzikos valanda „Per
pasaulį keliauja žmogus“. Renginyje dalyvavo aktoriai J. Vilūnaitė ir R. Bagdzevičius;
Kvartetas „Akademija“: prof. P. Kunca, D. Šešelgienė, prof. R. Vitkauskas, K. Eidukonis;
M. Deksnys (klarnetas), rašytoja G. Adomaitytė. Vasario 15 d.

9. Bendradarbiavimas su partneriais. Mokyklos meniniai kolektyvai ir mokiniai koncertavo
Naujojo Daugėliškio vaikų globos namuose, Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje, Ignalinos
krašto muziejuje, Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykloje, Ignalinos rajono savivaldybės viešojoje
bibliotekoje, bibliotekos Kazitiškio skyriuje, Ignalinos rajono kultūros ir sporto centre, Paliesiaus
dvare. Bendradarbiauta su:
 Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos edukologijos universitetu, Kauno Juozo
Gruodžio konservatorija, Utenos muzikos mokykla, Visagino Česlovo Sasnausko menų
mokykla, Švenčionėlių meno mokykla, Zarasų meno mokykla, Balio Dvariono
dešimtmete muzikos mokykla, Vilniaus „Ąžuoliuko muzikos mokykla“, Švenčionių
Juliaus Siniaus meno mokykla, Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla, Kupiškio
meno mokykla, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla, Vilniaus Broniaus Jonušo
muzikos mokykla – mokinių dalyvavimas konkursuose, festivaliuose;
 Vytauto Didžiojo universitetu, Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir
mokyklai centru, Vilniaus Balio Dvariono dešimtmete muzikos mokykla, Zarasų meno
mokykla, Nacionaline Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla - mokytojų
kvalifikacijos tobulinimo bei metodinės veiklos srityse;
 LMTA muzikos mokymo studijų centru, ŠMM Ugdymo plėtotės centru, Lietuvos
Edukologijos universitetu, Žinių centru, VšĮ Ateities visuomenės institutu, Kauno
pedagogų kvalifikacijos centru, Trakų švietimo pagalbos tarnyba, Molėtų švietimo
centru, Visagino švietimo pagalbos tarnyba, Zarasų švietimo pagalbos tarnyba,
Kupiškio rajono švietimo pagalbos tarnyba, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo
centru, Švenčionėlių rajono švietimo pagalbos tarnyba – mokytojų kvalifikacijos
tobulinimo srityje;
 Ignalinos rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriumi - teikiant
mokyklos mokinių kandidatūras Jaunųjų talentų konkursui.
10. Tradicijų tęstinumas. Mokykla turi savas renginių organizavimo bei puoselėjimo tradicijas,
kurios buvo tęsiamos ir 2016 – 2017 mokslo metais: Kompozitorių jubiliejų sukakčių minėjimai –
koncertai, koncertas „Skambėk, pavasarėli“, visų skyrių mokinių koncertas „Ansamblių paradas‘,
Motinos dienai skirtas koncertas Ignalinos kultūros ir sporto centre, mokinių muzikos ir piešinių
konkursas “Mes kuriame muziką“, Atvirų durų savaitės ir koncerto organizavimas Ignalinos
„Šaltinėlio“ mokyklos auklėtiniams, Adventinis susikaupimo muzikos vakaras, Kalėdinis koncertas
mokyklos bendruomenei, meninių kolektyvų koncertas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai
paminėti Naujojo Daugėliškio vaikų globos namuose. Kas dveji metai mokykla organizuoja
respublikinį seminarą-praktikumą „Pramoginė muzika akordeonui“.
11. Mokytojai.
11.1.Mokytojų išsilavinimas.
2016 m. rugsėjo mėn. duomenys
Mokytojų kvalifikacinė kategorija
Mokytojų išsilavinimas
Iš viso Mokytojas
mokytojų

Vyresnysis
mokytojas

Mokytojas
metodininkas

Aukštasis
universitetinis

Aukštasis
neuniversitetinis

19

3

12

4

12

7

2017 m. sausio mėn. duomenys
Mokytojų kvalifikacinė kategorija
Mokytojų išsilavinimas
Iš viso Mokytojas
mokytojų
19

3

Vyresnysis
mokytojas

Mokytojas
metodininkas

Aukštasis
universitetinis

11

5

12

Aukštasis
neuniversitetinis
7

11.2. Kvalifikacijos kėlimas. Visi mokytojai tikslingai kėlė savo dėstomo dalyko kvalifikaciją
įvairiuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Buvo vedamos atviros pamokos ir metodiniai
užsiėmimai mokyklos, rajono ir respublikos muzikos dalyko mokytojams. Kvalifikacijos
tobulinimosi kursuose dalyvaujantys mokytojai pagrindinį dėmesį skyrė teorinių ir praktinių žinių
gilinimui, dėstomo muzikinio dalyko kompetencijų tobulinimui.
Mokytojų dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose
Dienų skaičius per
mokslo metus
6

Dalyvavusių
mokytojų skaičius
4

5

2

4
3

1
6

2
1

5
1

Mokytojo kvalifikacinė
kategorija
Mokytojas
Vyresn. mokytojas
Mokyt. metodininkas
Vyresn. mokytojas
Mokyt. metodininkas
Mokyt. metodininkas
Mokytojas
Vyresn. mokytojas
Mokyt. metodininkas
Vyresn. mokytojas
Mokytojas

Mokytojų skaičius
1
2
1
1
1
1
1
3
2
5
1
Iš viso: 19

12.Projektinė veikla. Parengti ir įgyvendinti projektai:
Vykdant Lietuvos kultūros tarybos dalinai finansuojamą projektą „XVII Rytų Aukštaitijos
muzikos ir meno mokyklų jaunųjų atlikėjų edukacinis festivalis "Aukštaitjos viltys 2017", vestos
atviros smuiko, pučiamųjų, fortepijono, solinio dainavimo meistriškumo pamokos. Ignalinos
kultūros ir sporto centre organizuotas bendras visų 8 festivalyje dalyvavusių muzikos ir meno
mokyklų koncertas.
Rengiant ir vykdant projektą „Pasaulis Lietuvoje“ pagal Lietuvos kultūros tarybos programą
„Valstybinės reikšmės renginiai ar programos Lietuvoje ir užsienyje“, fortepijono ir styginių skyrių
mokiniai dalyvavo su koncertine programa Paliesiaus dvare.
Ignalinos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis įgyvendinant kultūrinių veiklų plėtojimo
priemonę Akordeono orkestro kūrybinė stovykla „Linksmasis akordeonas“, akordeonų orkestras
koncertavo Ignalinos rajono bažnyčiose, dalyvavo edukacinėje išvykoje Kaune.
Valstybės biudžeto mokinio krepšelio, ES paramos lėšomis vykdyta NVŠ programa „Pagrok su
draugu“.

Lietuvos kultūros tarybos lėšomis įgyvendinant projektą „Rytų Aukštaitijos regiono vaikų ir
jaunimo kūrybinės – muzikinės laboratorijos „Improvizacija“, organizaciniame darbe ir veiklose
dalyvavo pučiamųjų skyriaus mokiniai bei mokytojai.
13. Metodiniai renginiai. Mokykla organizavo I respublikinį solistų ir kamerinių ansamblių
festivalį – konkursą „Pūtikai ir jų draugai“ 2017 m. kovo 30 d., XVII Rytų Aukštaitijos muzikos ir
meno mokyklų jaunųjų atlikėjų edukacinį festivalį „Aukštaitijos viltys 2017“ 2017 m. balandžio 7d.
Atviras smuiko meistriškumo pamokos. Lektorius VDU prof. Raimondas Butvila, 2017 m. vasario
10 d., pučiamųjų atviros meistriškumo pamokos, metodinis pranešimas. Lektorius Vilniaus Balio
Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos ekspertas Zenonas Juozapavičius, 2017 m. kovo 30 d.,
solinio dainavimo ir fortepijono atviros meistriškumo pamokos bei metodinis pranešimas 2017 m.
balandžio 7 d. Lektoriai: Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklos mokytoja ekspertė Vita
Pimpienė ir Utenos muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Ingrida Dirmienė.
14. Metodinės grupės veikla. Metodinė grupė – mokykloje veikianti mokytojų grupė, sudaryta
pagal ugdymo koncentrą pedagoginėms problemoms spręsti. Devyniuose metodinės grupės
susirinkimuose svarstyti šie klausimai: 2016 – 2017 m.m. I ir II pusmečių individualių užsiėmimų
ugdymo turinys, grupinių užsiėmimų mokomosios medžiagos planai, mokomųjų kolektyvų ugdymo
turinys, muzikinio ugdymo programos, mokinių dalyvavimas konkursinėje veikloje, mokytojų
dalyvavusių seminaruose, seminaruose – praktikumuose dalykinės ir metodinės kvalifikacijos
tobulinimo rezultatai, mokytojų savianalizės ir veiklos tobulinimo anketos. Išklausyti ir aptarti
mokytojų L.Kutrienės, J.Saulienės, S.Kirkos, T.Šapokienės metodiniai pranešimai, mokytojų
J.Saulienės, V.Stuglienės, L.Kutrienės vestos atviros pamokos.
Metodinės grupės susirinkimuose svarstyti konkursuose dalyvaujančių mokinių perklausų
organizavimo ir vykdymo, keliamųjų ir baigiamųjų egzaminų bei perklausų vykdymo, mokinių
priėmimo į mokyklą vertinimo ir atrankos komisijos organizavimo bei vykdymo, mokyklos
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, muzikos instrumentų derinimo ir remonto darbų, grupinių
pamokų laisvu grafiku lankymo ir atsiskaitymo tvarkos aprašų projektai. Susirinkimuose aptarta
mokyklos įvaizdžio formavimo programos 2016-2017 m.m. projektas, I respublikinio solistų ir
kamerinių ansamblių festivalio-konkurso „Pūtikai ir jų draugai 2017“ nuostatų projektas, XVII Rytų
Aukštaitijos muzikos ir meno mokyklų jaunųjų atlikėjų edukacinio festivalio „Aukštaitijos viltys
2017“ programos projektas, mokyklos 2016-2019 metų strateginio plano 2016-2017 m. m.
įgyvendinimo analizė.
15. Mokyklos savivalda. Sudaro Mokyklos taryba ir Mokytojų taryba.
15.1. Mokyklos taryba - aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija. Taryba telkia mokinių,
mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam mokyklos
valdymui, padeda spręsti mokyklai aktualius klausimus. Šiais mokslo metais 4 mokyklos tarybos
posėdžiuose buvo svarstyta ir pritarta šiems mokyklos dokumentų projektams: 2016-2017 m.m.
ugdymo plano, veiklos plano, Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos darbo tvarkos taisyklių.
Svarstyti šie posėdžių darbotvarkių klausimai: metinė mokyklos pajamų ir išlaidų sąmata,
nebiudžetinių lėšų (2 proc.) panaudojimas, mokytojų atestacijos programa 2017-2019 metams,
vaikų priėmimo į muzikos mokyklą skaičiaus nustatymas ir kiti klausimai. Tarybos nariai išklausė
šias ataskaitas: mokyklos direktoriaus apie mokyklos 2016-2017 mokslo metų veiklą, Vaiko gerovės
komisijos pirmininko apie vaiko gerovės komisijos veiklą.
15.2. Mokytojų taryba. Savivaldos institucija, sprendžianti pedagogų profesinius ir bendruosius
ugdymo klausimus. 3 mokytojų tarybos posėdžiuose svarstyti šie darbotvarkės klausimai: pamokų
krūvio mokytojams paskirstymas, tarifikuojamų papildomų valandų derinimas, profesinės linkmės
muzikinio modulio vykdymas, Vaiko gerovės komisijos pirmininko rinkimai, mokyklos skyrių
vedėjų tvirtinimas, muzikinio ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo ir lankomumo rezultatai,
mokinių išbraukimas iš mokyklos sąrašų, Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimų išdavimas ir
kiti aktualūs klausimai.
16. Direkcinės tarybos veikla. Mokslo metų kiekvieno mėnesio pirmą antradienį direktoriaus

šaukiama direkcinė taryba 8 pasitarimuose svarstė įvairius mokyklos veiklos, ugdymo proceso
aprūpinimo, mokytojų darbo krūvio perskirstymo, pamokų stebėjimo, mokinių dalyvavimo
koncertinėje veikloje, taip pat aptarė mokyklos savivaldos ir kitų institucijų teikiamų dokumentų
projektus. Direkcinės tarybos pasitarimuose dalyvavo direktoriaus pavaduotojas ugdymui,
mokyklos skyrių vedėjai ir darbuotojai, kurių darbotvarkės klausimai buvo nagrinėjami
pasitarimuose.
17. Vaiko gerovės komisijos veikla. Penkiuose komisijos posėdžiuose (2016-09-15, Nr. VK.-7;
2016-10-12, Nr. VK-8; 2016-12-29, Nr. VK-9; 2017-05-22, Nr. VK-1; 2017-08-29, Nr. VK-2) buvo
svarstoma mokinių grupinių pamokų lankomumas, 1 klasės mokinių supažindinimo su mokyklos
mokinių elgesio ir tvarkos taisyklėmis tvarka, mokyklos patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos
aprašo projektas, Rekomendacijos mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir
veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje. Komisija nagrinėjo mokinių
išbraukimo iš mokyklos mokinių sąrašo priežastis, mokinių mokymosi motyvacijos stoką, analizavo
mokinių pažangumo ir lankomumo rezultatus. Vaiko gerovės komisija išklausė Ignalinos rajono
savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus vyresn. specialistės Viktorijos
Dindienės pranešimą „Sėkmingo bendravimo samprata“.
18. Mokesčio už mokslą lengvatų taikymas. Mokiniams, priklausantiems socialiai remiamų
šeimų grupei, taikomos mokesčio už mokslą lengvatos vadovaujantis Ignalinos rajono savivaldybės
tarybos 2008 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T-303 „Dėl mokesčio už neformaliojo ugdymo mokyklų
teikiamas paslaugas“, mokyklos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. O.V - 18
patvirtintu Mokinių mokesčio už mokslą mokėjimo, mokesčio lengvatų taikymo tvarkos aprašu.
Mokesčio už mokslą lengvatų taikymas mokiniams
Metai
2016

2017

Mėnuo

Mokinių, kuriems taikomos
mokesčio lengvatos, skaičius

Proc. nuo bendro mokinių
skaičiaus

Rugsėjis

5

2,70 %

Spalis

7

3,78 %

Lapkritis

6

3,24 %

Gruodis

7

3,78 %

Sausis

9

4,95 %

Vasaris

9

4,95 %

Kovas

9

4,95 %

Balandis

8

4,40%

Gegužė

7

3,85 %

19. Muzikos instrumentų nuoma. Mokyklos mokiniams buvo teikiamos muzikos instrumentų akordeonų, kanklių, smuikų, gitarų, klarnetų, saksofonų, fleitų - nuomos paslaugos, vadovaujantis
2012-08-28 direktoriaus įsakymu Nr. O.V.- 40 „Dėl Ignalinos muzikos mokyklos muzikos
instrumentų nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtintu muzikos instrumentų nuomos tvarkos
aprašu. Atsižvelgiant į pakankamai susidėvėjusią muzikos instrumentų bazę, mokykla teikė muzikos
instrumentų nuomos paslaugas 1 - 4 klasių mokiniams; vyresnių klasių mokiniai skatinami įsigyti
nuosavus muzikos instrumentus.
Muz. instrumentų nuomos
laikotarpis

Mokinių, nuomojusių muz.
instrumentus, skaičius

Surinkta lėšų už muz.
instrumentų nuomą (eurais)

2016-09-01 iki 2016-12-31

42

244,50

2017-01-01 iki 2017-08-31
44
20. 2016-2017 mokslo metais panaudotos lėšos.

433,50

Asignavimai mokyklai
Lėšos

Lėšų panaudojimas

Laikotarpis
Nuo 2016-09-01
iki 2016-12-31

Nuo 2017-01-01
iki 2017-08-31

Panaudotos lėšos (eurais)
Valstybės biudžetas (mokinio
krepšelis)

Darbo užmokesčiui,
socialiniam draudimui

3541,97

Valstybės biudžetas (speciali
tikslinė dotacija)

Darbo užmokesčiui,
socialiniam draudimui

768,00

ES paramos lėšos
Darbo užmokesčiui,
(neformalusis vaikų švietimas) socialiniam draudimui

866,72

Valstybės biudžetas
Darbo užmokesčiui,
(neformalusis vaikų švietimas) socialiniam draudimui
Savivaldybės biudžeto

Darbo užmokesčiui ir
socialiniam draudimui

684,40
81695,37

169586,27

Prekės

900,00

Transporto paslaugos

225,00

Transporto paslaugos
(projektas)

250,00

Specialiosios lėšos (tėvų įnašai Komunalinių, ryšių
mokesčio už mokslą ir muzikos paslaugų, samdomo
instrumentų nuomos paslaugas) transporto, prekių,
kvalifikacijos kėlimo ir kt.
paslaugoms apmokėti
Ilgalaikis turtas
Iš viso

6389,35

8517,12

6546,63

1300,00
96889,18

184581,65

III. 2017 – 2018 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.
2017–2018 m. m. mokyklos tikslai ir uždaviniai:

Uždaviniai

Mokyklos vidaus
patalpų
atnaujinimas,
salės remontas

Mokyklos erdvių
apipavidalinimas

Dalyvavimas
projektų
rengimo ir jų
vykdymo
mokymuose

Tikslas: Mokyklos įvaizdžio tobulinimas
Įgyvendinimo
Terminai
Ištekliai
Atsakingi
priemonės
vykdytojai
Preliminarios
lokalinės
sąmatos
parengimas
Kreipimasis į
mokyklos
steigėją dėl lėšų
mokyklos salės
renovacijai
skyrimo

Lapkričio
mėn.
Lapkričio,
gruodžio
mėn.

Ekspozicijų
Nuolat
rengimas, stendų
atnaujinimas,
estetinės
mokymosi
aplinkos kūrimas

Direktorius

Savivaldybės
lėšos

Žmogiškieji
Mokyklos
lėšos

Direktorius
Atsakingas
darbuotojas
už
viešuosius
pirkimus

Tikslo
įgyvendinimo
sėkmės kriterijai
Atnaujinus salę,
pagerės salės
akustika, bus
patrauklesnis
vaizdas įvairių
renginių
lankytojams.

Pakitęs estetinis
Darbo grupė mokyklos erdvių
vaizdas

Tikslas: Dalyvavimas projektinėje veikloje
Seminarai,
Nuolat
Žmogiškieji
Direktoriaus
konsultacijos su
pavaduotojas
patirtį turinčiais
Mokyklos
ugdymui
projektų
lėšos
vykdytojais

Mokymuose
įgytos teorinės
žinios bus
naudingos
rengiant projektus
ir įsisavinant ES
struktūrinių fondų
bei kitų institucijų
paramos lėšas

