Prienų r. savivaldybės Veiverių A. Kučingio
meno mokyklos direktoriaus
2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymu
Nr. (1.3) V-1-2

PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLOS 2011 – 2012
MOKSLO METŲ VEIKLOS PROGRAMA

I. BENDROJI DALIS
1. Veiverių A.Kučingio meno mokyklos 2011/2012 m.m. veiklos programa parengta
vadovaujantis:
1.1. Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija (2005-12-30, Nr. ISAK-2695);
1.2. Meno mokyklos 2010 – 2012 m. strateginiu veiklos planu.
1.3. Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija (2005-12-30 Nr. ISAK.-2695);
1.4. Mokytojų atestacijos nuostatais (2007-07-27 Nr. ISAK-1578);
1.5. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymu 2011 m.kovo 17d.
1.6. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo koncepcija (2008-01-09 Nr. ISAK- 43)
2. Mokyklos 2011/2012 m.m.

veiklos programą rengė darbo grupė (Direktoriaus

įsakymas ,,Dėl darbo grupės sudarymo“ 2011 sausio 4 d. Nr. (1.3.) V-1-22): pirmininkas
Mindaugas Labanauskas, nariai: Narutis Baginskas, Rūta Bimbaitė ir Zita Mateiča.

II. 2010/2011 MOKSLO METŲ MOKYKLOS VEIKLOS ANALIZĖ
3. 2010/2011 mokslo metais buvo siekiama kiekvieno mokinio muzikinės-meninės
sėkmės, garantuotos mokymo kokybės ir ugdymosi sąlygų visiems mokiniams, taip pat
organizuotas tarptautinis konkursas „Olimpo musicale“, pradėti meno mokyklos pastato ir
aplinkos sutvarkymo darbai.
3.1. Mokiniai (analizuojami 3 mokslo metų duomenys):
Naujai priimtų mokinių palyginimas: 2008 m. rugsėjo 1d. priimta 24, 2009 m. rugsėjo 1d. – 42,
2010 m. rugsėjo 1d. – 36. (ţr. 1 pav.).
Bendro mokinių skaičiaus palyginimas: 2008 m. rugsėjo 1d. mokinių skaičius - 127, 2009 m.
rugsėjo 1d. – 123, 2010 m. rugsėjo 1d. – 125. (ţr. 1 pav.).
Baigiančiųjų mokyklą skaičiaus palyginimas: 2009 m. baigė 13, 2010 m. - 22, 2011 m. – 11 (ţr.
1pav.).
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Paveikslėlis nr.1
Išvada: Mokinių skaičius mokykloje yra stabilus – vidutiniškai 125 mokiniai.
Stojančiųjų skaičius nuolatos didėjantis, tačiau yra didelis iškrintančių mokinių skaičius –
vidutiniškai pusė priimtų mokinių.

Mokinių sėkmės rodikliu pasirinkta kontrolinių koncertų ir darbų perţiūrų balai (10 balų –
sistema). Iš 125 mokinių vertinti balais 89 mokiniai (pirmos klasės mokiniai balais nevertinami)
ţr. pav. Nr.2.
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Paveikslas Nr. 2
Išvada – mokinių mokymosi rezultatai yra labai geri, tai reiškia, kad mokiniai yra motyvuoti ir
nori mokintis meno mokykloje.
3.2. 2011 m. birţelio 1 – 5 dienomis vyko III tarptautinis jaunųjų muzikantų konkursas „Olimpo
musicale“. III tarptautiniame jaunųjų muzikantų konkurse “Olimpo musicale” dalyvavo 144
solistai ir 31 ansamblis, iš viso 254 dalyviai (palyginimui 2008 m. – 202 dalyviai), iš 6 šalių
(Latvija, Rusija, Baltarusija, Lenkija, Slovėnija, Lietuva). Juos parengė 162 mokytojai, solistams
talkino 32 koncertmeisteriai.
Dalyvavo 5 solistai iš Veiverių, 2 solistės ir styginių ansamblis iš Prienų.
Dalyviai grojo 24 įvairiais instrumentais (rekordas 2005 m. - 22 instrumentai):
1. fortepijonas / piano
2. smuikas / violin
3. violončelė / cello
4. gitara / guitar
5. skersinė fleita / block fleita
6. išilginė fleita / flute
7. obojus / oboe
8. klarnetas / clarinet
9. saksofonas
10. saksofonas altas

11. valtorna / horn
12. marimba
13. ksilofonas / xylophone
14. vibrofonas / vibraphone
15. tamburinas / tambourine
16. trikampis / triangle
17. akordeonas / accordion
18. bajanas / bayan
19. balalaika
20. lumzdelis / pipe
21. birbynė / reed pipe
22. kanklės / kankles
23. kuoklės / kokle
24. cimbolai / cymbals
3.3. 2011 m. vasarą pradėta mokyklos pastatų ir aplinkos sutvarkymo darbai. Projekto
metu restauruojami buvusių pašto rūmų – dabartinės meno mokyklos pagrindinį pastatą – keista
stogo danga, restauruojami fasadai, renovuojama biblioteka, salė, audimo, keramikos klasės,
moderniai atnaujinti tualetai, pakeista dalis langų. Taip pat dalinai restauruoti buvusių arklidţių
fasadai, pakeistas stogas, langai, kur vėliau planuojama įkurdinti meno mokyklos audimo ir
keramikos klases. Projektui pasibaigus turėsime ir graţią aplinką, kurioje bus vasaros estrada.
Teritorijos sutvarkymas apima aikštelių 10 – čiai automobilių įrengimą, pėsčiųjų takus, vasaros
estradą, teritorijos aptvėrimą, lauko apšvietimo įrengimą.
3.4. Vykdyta metodinė veikla – įvyko 3 metodinės tarybos susirinkimai, kuriuose
svarstyti įvairūs klausimai: svarstytos ir aprobuotos visų mokykloje mokomų dalykų bendrosios
ugdymo programos ir teminiai pamokų planai bei mokinių individualios ugdymo programos,
kryptingo muzikinio ugdymo meno kolektyvų programos, suaugusiųjų individualios mokymo
programos, muzikos mėgėjų mokymo programos. Pravestos 8 atviros pamokos, skaityti 8
metodiniai pranešimai, 1 paskaita. Mokytojai kėlė kvalifikaciją sekančiuose renginiuose:
1. Specialiosios pedagogikos ir kvalifikacijos tobulinimo kursai Kauno pedagogų
kvalifikacijos centre.
2. Seminaras „Kamerinis ansamblis – tarpusavio bendradarbiavimas ir dalykų integraciniai
ryšiai muzikos mokykloje“.
3. Seminaras „J.S.Bacho polifoninių kūrinių analizė fortepijono pamokoje“.
4. Seminaras „Tarptautinio muzikinio
kamerinės muzikos ugdymo pagrindai“.

renginio organizavimo metodika. Didaktiniai

5. 20-ojo tarptautinio jaunųjų muzikų festivalio ,,Kaunas-2011“ meistriškumo kursai.
2010 m. gruodţio mėn. išleistas Kauno krašto fortepijono mokytojų draugijos respublikinis
leidinys “PIANISTAS” Nr.11. Šio leidinio redaktorė - mokytoja ekspertė R.Blebaitė.
Respublikiniame leidinyje „PIANISTAS“ (2010 m. gruodis) spausdintas mokytojos
metodininkės R.Bimbaitės straipsnis „Didingi planai, mumijos ir didysis potvynis“.
Prienų rajono laikraščiuose „NAUJASIS GĖLUPIS“ ir „GYVENIMAS“ spausdinti mokytojos
metodininkės R.Bimbaitės straipsniai apie III tarptautinį jaunųjų muzikantų konkursą „Olimpo
musicale“.
3.5. Mokyklos vardas buvo viešinamas spaudoje, laikraščiuose: Valstiečių laikraštyje,
Tėviškės ţiniose, Kauno dienoje, Dialoge, Naujajame Gėlupyje, Gyvenime, Krašto vitrinoje,
Intermusic

(Vokietija).

Internetinėse

svetainėse:

www.kucingis.lt

www.prienai.lt

www.akordeonas.lt www.accordions.com www.scandalli.com.
3.6. Palaikomi bendradarbiavimo ryšiai su Poznanės F.Šopeno muzikos mokykla
(Lenkija), Suvalkų muzikos mokykla (Lenkija), Sankt Peterburgo meninio ugdymo centru „Na
Vasiljevskom“ (Rusija), Daugpilio aukštesniąja muzikos mokykla (Latvija), Česky Krumlov
muzikos mokykla (Čekija), Talino G.Otso aukštesniąja muzikos mokykla (Estija), Gardino
valstybiniu muzikos koledţu (Baltarusija), M.Suominen muzikos mokykla (Suomija), Maskvos
apskrities Balašicho G.V.Sviridovo vaikų meno mokykla (Rusija), Beltinci Glasbeno mokykla
(Slovėnija), Kaliningrado S.Rachmaninovo muzikos koledţu (Rusija), Molodečno M.K.Oginskio
aukštesniąja muzikos mokykla (Baltarusija).
3.7. Mokyklos mokiniai ir mokytojai dalyvavo šiose veikose: koncertuose, parodose,
ekskursijose, konkursuose, festivaliuose.
Ekskursijos

Data

Aprašas

Spalis

Mokomoji paţintinė ekskursija į Druskininkus, koncertas M.K.Čiurlionio
muziejuje.

lapkritis

Dailės skyriaus mokinių išvyka į parodas Ţilinsko galerijoje, Kaune

sausis

Audimo klasės mokiniai lankėsi Garliavos meno mokyklos mokinių darbų
parodoje

Parodos

sausis

Ekskursija į Birţus, koncertas Birţų krašto muziejuje.

balandis

Dailės programų mokinių ekskursija į Kauno galerijas.

Spalis

Keramikos darbų paroda „Vėlinių nuotaikos“ Veiverių baţnyčioje.

kovas

Dailės darbų paroda Veiverių T.Ţilinsko gimnazijoje.

kovas

Keramikos darbų paroda Veiverių bibliotekoje skirta Čiurlionio 110 gimimo
metinėms.

Koncertai

kovas

projektas Kaziuko mugė Veiverių T.Ţilinsko gimnazijoje

geguţė

Paroda Veiverių Šaulių namuose

gruodis

Veiverių slaugos ligoninėje koncertavo fleitistai

gruodis

Kalėdiniai koncertai mokykloje

sausis

Paskaita koncertas „Baroko muzika ir dailė“ meno mokykloje.

kovas

Kapela Vieversiukai grojo Kaziuko mugėje Kaune

kovas

Kovo 11 minėjimas koncertas meno mokykloje

kovas

Fortepijono kl. mokiniai koncertavo Kaune Galaunių namuose.

geguţė

koncertas Motinos dienos proga Veiverių baţnyčioje

geguţė

Šeimyninio muzikavimo koncertas Garliavos meno mokykloje fort.,
Morkūnienė

Festivaliai

geguţė

Kapela Vieversiukai koncertavo Hansa dienų renginyje Kaune,

kovas

fleitistai dalyvavo I respublikiniame festivalyje „Skambioji fleita 2011“

kovas

akordeonistai dalyvavo Kauno krašto akordeonistų festivalyje J.Gruodţio
konservatorijoje.

kovas

El. Vargonų kl. mokiniai dalyvavo XII Kauno apskrities dţiazo muzikos
festivalyje

balandis

Fortepijono klasės mokiniai koncertavo festivalyje Trakuose „XX amţiaus
muzika“.

Konkursai

balandis

Respublikinis konkursas „Skambinu su draugu“ Elektrėnuose, dalyvavo
Faustė ir Paulina Simonavičiūtės – laimėjo diplomus.

geguţė

Fleitininkas Mantas Mocevčius dalyvavo 4 respublikiniame jaunųjų atlikėjų
konkurse „Jūros fanfaros 2011“, Klaipėdoje, laimėjo 2 vietą.

Tarptautiniai
konkursai

birţelis

Tarpautiniame konkurse „Olimpo musicale“ dalyvavo fleitistas Mantas
Mocevičiu, pianistės Ugnė Orinaitė ir Viktorija Dabušinskaitė, - tapo
diplomantais, konkurso nominaciją „Muzikos Olimpo viltis“ laimėjo Greta
Krušinskaitė, lumzdelininkas Klaidas Šiškauskas.

birţelis

Tarptautiniame konkurse Italijoje „Italian award“ sėkmingai dalyvavo mūsų
mokiniai:
Vitalija Dabušinskaitė - I vieta (klasikinis fortepijonas, A kategorija)
Viktorija Dabušinskaitė - I vieta (klasikinis fortepijonas, C kategorija)
Mantas Mocevičius - I vieta (klasikinė fleita, C kategorija)
Mantas Mocevičius ir Viktorija Dabušinskaitė - II vieta (klasikinių
ansamblių kategorija).

Geguţės pabaigoje tradiciškai išlydėjome absolventus – XVIII laidą, 11 mokinių.
Nuo 1994 m., kai išleidome pirmąją absolventų laidą, mokyklą jau baigė 208 mokiniai.
3.8. Mokinių kontroliniai koncertai, darbų perţiūros bei mokykliniai egzaminai vykdyti
sklandţiai - visi mokiniai įvertinti teigiamais balais.
3.9. 2010/2011 m.m. į meno mokyklą įstojo 36 mokiniai. Tėvų prašymu iš mokyklos
išstojo 12 mokinių.
3.10. Mokyklos finansinė – ūkinė veikla. 2010 m. mokyklos disponuojamas biudţetas
atitinkamai 580,1 tūkst. lt. Pajamos iš Prienų rajono savivaldybės sudaro didţiąją dalį pajamų.
Kitos pajamos iš mokinių tėvų įnašų uţ mokymąsi meno mokykloje.

III. SSGG ANALIZĖ
Stiprybės

Silpnybės

Mokiniai sėkmingai dalyvauja mokyklos,

Konkursams, festivaliams ir koncertams

miesto, šalies ir tarptautiniuose renginiuose,

mokinius rengia, metodinėje ir koncertinėje veikloje

konkursuose tampa laureatais;

dalyvauja ne visi mokytojai;
Pamokų tvarkaraštis nėra patogus visiems

Dirba kvalifikuoti specialistai;
Mokykla aktyviai organizuoja renginius, skirtus
mokytojų kvalifikacijai kelti, mokinių meninei
saviraiškai atsiskleisti;

mokiniams;
Pamokų lankomumas ir mokinių paţangumas nėra
pakankamas;

Mokytojai aktyviai dalyvauja metodinėje ir
koncertinėje veikloje, dalijasi gerąja patirtimi;
Ugdytiniai noriai koncertuoja, dalyvauja

Mokykloje šildymo sezono metu šalta;
Trūksta instrumentų;
Nepakankamos šiuolaikinės informacinės

ansambliuose, nes mokymo formos tapo

technologijos, nepakanka kompiuterių, garso ir

įvairesnės, įdomesnės.

vaizdo aparatūros;

Galimybės

Grėsmės

Optimalaus pamokų tvarkaraščio sudarymas;.
Interneto teikiamos galimybės ieškant ir
naudojantis metodinėmis naujienomis bei

Dėl didelio mokinių uţimtumo ir ne visuomet
racionaliai

planuojamo

laiko

maţėja

mokinių

skaičius;
Dėl tėvų maţo dėmesio, kontrolės muzikinei veiklai

muzikine literatūra;
Įvairesnės sudėties mokinių ansamblių

namuose prastėja mokinių mokymosi pasiekimai;

būrimas, įtraukiant į juos ir ne itin aukštų

Dėl kokybiškų muzikos instrumentų ir muzikinio

gebėjimų mokinius;

inventoriaus stokos, ribojamos mokyklos galimybės

Instrumentų kokybės gerinimas.

organizuojant ugdymo procesą;

Aktyvinti mokyklos bendradarbiavimą su
tėvais ir kitomis ugdymo įstaigomis;
Gerinti mokinių pasiekimus naudojant
modernias mokymo priemones;

IV. MOKYKLOS VEIKLOS PRIORITETAI
4. Per meninę veiklą lavinti kūrybiškumą;
5. Saugus ir sveikas vaikas;
6. Savarankiška ir atsakinga mokykla.

V. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI, VEIKLOS TURINYS
7. Tikslas - tobulinti ugdymo(si) kokybę.
8. Veiklos turinys:
8.1. Tikslas – tobulinti ugdymo(si) kokybę.
1 uždavinys. Nuolatinio mokytojų kvalifikacijos tobulinimo skatinimas
Eil
Priemonės
Data
Vykdytojai
Reikalingos
Nr
pavadinimas
lėšos
1.
Mokytojų tarybos
2011 m.
M.Labanaus- Intelektualiniai
posėdis. Darbų uţ
rugpjūčio
kas
ištekliai
nekontaktines valandas 30 d.
paskirstymas.

2.

Išklausyti seminarą
mokytojams Apie
kamerinį muzikavimą

2011 m.
spalio 21 d.

M.Labanauskas

Susitarta dėl
nekontaktinės
mokytojų veiklos ir
įvairesnės
nepamokinės
veiklos.
Meno
Suteikta teorinių –
mokyklos lėšos praktinių ţinių apie
meninės veiklos
tobulinimą..
Intelektualiniai Suteikta teorinių
ištekliai
ţinių apie mokytojų
kvalifikacijos
tobulinimą.

Mokytojų tarybos
2011 11 03
M.Labanausposėdis.
kas
Supaţindinimas su
valstybinės švietimo
politikos gairėmis.
4.
Išklausyti seminarą
2012 kovo
Rasa Blebaitė Intelektualiniai
mokytojams apie
mėn.
ištekliai
dėstomų dalykų
specifiką
2 uždavinys. Nuolatos informuoti mokinių tėvus apie mokyklos veiklą.
1.
Internetinės svetainės nuolat
A.Ardzevičius Intelektualiniai
prieţiūra ir naujinimas
ištekliai
3.

Mokinių ir jų tėvų
2012 m.
R.Bimbaitė
Intelektualiniai
anketavimas dėl
vasaris
ištekliai
mokymo programų
3 uždavinys. Vystyti ir tobulinti mokytojų metodinę veiklą
2.

1.

2.

Mokytojų metodinės
tarybos posėdis.
„Individualūs ugdymo
planai, bendrosios
mokymo programos ir
mokytojų veiklos
planavimas“.
Mokytojų
M.Labanausko
J.Derbučio,

Laukiami rezultatai

Suteikta teorinių
ţinių apie mokomo
dalyko specifiką

Mokyklos
bendruomenė laiku
informuota
Išanalizuoti
mokinių poreikiai.

2011 m.
rugpjūčio
30 d.

R.Blebaitė

Intelektualiniai
ištekliai

Išanalizuoti ir
patobulinti
mokomieji dalykai.

2011 m.
lapkritis,
gruodis

R.Blebaitė

Intelektualiniai
ištekliai

Pasidalinta gerąja
patirtimi.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

N.Baginsko,
V.Perštialienės,
N.Ardzevičiaus,
V.Adomavičienės,
metodiniai pranešimai
ir atviros pamokos
Mokytojų
2012 m.
R.Blebaitė
Intelektualiniai Dalijimasis gerąja
V.Perštialienės,
sausis –
ištekliai
patirtimi,
N.Baginsko,
birţelis
kvalifikacijos
Z.Mateičos,
kėlimas
R.Blebaitės,
R.Bimbaitės,
V.Adomavičienės,
metodiniai pranešimai
ir atviros pamokos
4 uždavinys. Nuosekliai vykdyti mokinių meninį ugdymą ir popamokinį užimtumą.
Rugsėjo mėnuo
Mokslo metų
2011 m.
Direktorius,
Meno mokyklos Puoselėjamos
atidarymo šventė –
rugsėjo 5 d. Skyrių vedėjai lėšos
mokyklos tradicijos
koncertas, mokinių
darbų paroda.
Spalio mėnuo
Koncertas Mokytojų
2011-10-05 N.Ardzevičius Meno mokyklos Skatinama mokinių
dienai Prienų kultūros
V.Adomaviči lėšos,
saviraiška
namuose
enė
Intelektualiniai
V.Malinauski ištekliai
enė
Veiverių mokytojų
2011-10-14 V.AdomaviIntelektualiniai Saugoma mokyklos
seminarijos 145-ųjų
čienė
ištekliai
pastato istorija
metinių renginys
šv.Liudviko baţnyčioje
Jaunųjų pianistų etiudų 2011-10-27 R.Morkūnienė Intelektualiniai Vykdomas meninis
konkursas “Jaunasis
ištekliai
ugdymas
virtuozas”
Lapkričio mėnuo
XI respublikinis
2011-11-26
R.Blebaitė
Meno mokyklos Vykdomas meninis
jaunųjų pianistų
lėšos
ugdymas, mokinių
festivalis-maratonas
Intelektualiniai uţimtumas
Kaune
ištekliai
Gruodžio mėnesis
Fleitos klasės mokinių
2011-12-14 V.Adomaviči Meno mokyklos Skatinimas
Kalėdinis koncertas
enė
lėšos
bendradarbiavimas
tėveliams „Snaigės
šoka baltą šokį“
Gitaros klasės
2011-12-15 N.Ardzevičius Meno mokyklos Vykdomas meninis

koncertas

8.

9.

Kalėdinis koncertas
tėvams „Į ţemę leidţias
kalėdos“
Instrumentinio skyriaus
mokinių Kalėdinis
koncertas tėvams
„Muzikiniai šv. Kalėdų
sveikinimai“

10. Mokinių darbų paroda
Garliavos meno
mokykloje
11.

12.

13.

14.

2011-12-20

2011-12-22

R.Bimbaitė

J.Derbutis
Intelektualiniai
N.Ardzevičius ištekliai
N.Baginskas
V.Malinauski
enė
K.Gumbrys
Sausio mėnuo

2012 01

Violeta
Perštialienė,
Zita Mateiča
Vasario mėnesis
2012-02
V.Adomavičienė

Kauno muzikos
mokyklų mokinių
koncertas Veiverių
A.Kučingio meno
mokykloje
2012-02-15 Lietuvos
2012-02-15
valstybės atkūrimo
dienos šventinis
koncertas
Mokinių dalyvavimas
2012 02
Prienų rajono mokyklų
darbų parodojekonkurse “Ţiemos
fantazijos”
Instrumentinio skyriaus 2012-02-17
koncertas Adelės ir
Pauliaus Galaunių
name-muziejuje Kaune,
skirtas Lietuvos
valstybės atkūrimo
dienai

lėšos
Intelektualiniai
ištekliai
Meno mokyklos
lėšos

V.Adomavičienė

Violeta
Perštialienė,
Zita Mateiča

V.Adomavičienė

ugdymas, mokinių
uţimtumas
Meninis ugdymas,
mokinių uţimtumas
Meninis ugdymas,
mokinių uţimtumas

Intelektualiniai
ištekliai

Meninis ugdymas,
mokinių uţimtumas

Meno mokyklos
lėšos
Intelektualiniai
ištekliai

Skatinama mokinių
saviraiška

Meno mokyklos
lėšos
Intelektualiniai
ištekliai
Meno mokyklos
lėšos
Intelektualiniai
ištekliai

Pilietiškumo,
patriotiškumo
ugdymas

Meno mokyklos
lėšos

Vykdomas meninis
ugdymas, mokinių
uţimtumas,
skatinama
koncertinė praktika

Meno mokyklos
lėšos
Intelektualiniai
ištekliai

Vykdomas meninis
ugdymas, mokinių
uţimtumas,
skatinama
koncertinė praktika

Skatinama mokinių
saviraiška

Kovo mėnuo
15.

Kauno M.Petrausko
MM fleitos klasės
mokinių koncertas
„Skambėk, pavasarėli“
Veiverių A.Kučingio
meno mokykloje

2012-03-07

V.Adomavičienė

16.

Mokinių darbų paroda
Veiverių bibliotekoje

2012 03 10

Violeta
Perštialienė,
Zita Mateiča

17.

Lietuvos
Nepriklausomybės
atkūrimo dienos
šventinis koncertas
Koncertas-paskaita
“Klasicizmo epochos
muzika ir dailė”
Fleitininkų koncertas
Kauno J.Gruodţio
memorialiniame
muziejuje
Gitaros pradinių klasių
mokinių koncertas

2012-03-09

V.Adomavičienė

2012-03-16

R.Bimbaitė

2012-03

V.Adomaviči
enė

2012-03-27

N.Ardzevičius Meno mokyklos
lėšos

18.

19.

20.

Meno mokyklos
lėšos
Intelektualiniai
ištekliai
Meno mokyklos
lėšos
Intelektualiniai
ištekliai
Meno mokyklos
lėšos
Meno mokyklos
lėšos

Skatinama mokinių
saviraiška
Pilietiškumo,
patriotiškumo
ugdymas
Vykdomas meninis
ugdymas, mokinių
uţimtumas
Vykdomas meninis
ugdymas, mokinių
uţimtumas
Vykdomas meninis
ugdymas, mokinių
uţimtumas

Balandžio mėnuo
21.

Koncertas „Pavasario
sugrįţimas“

2012-04 -16

V.Malinauskienė

Meno mokyklos
lėšos

22.

Dailės skyriaus
mokinių darbų paroda
Veiverių baţnyčioje

2012-0402/22

Zita Mateiča
V.Perštialienė

Meno mokyklos
lėšos

23.

Instrumentinio skyriaus
mokinių Koncertas
Motinos dienai

24.

Fleitos klasės mokinių
koncertas tėvams „Tau,
mano mamyte“

25.

Reklaminis koncertas
Skriaudţių pagrindinės
mokyklos pradinių
klasių mokiniams
Reklaminis koncertas
Veiverių T.Ţilinsko
gimnazijos pradinių
klasių mokiniams

26.

Gegužės mėnuo
2012-05-07 V.Malinauski
enė
N.Ardzevičius
I.Balsienė
A.Bareišienė
K.Gumbrys
2012-05-09 V.Adomaviči
enė

2012-05-17

J.Derbutis

2012-05-21

V.Malinauskienė
K.Gumbrys

Vykdomas meninis
ugdymas, mokinių
uţimtumas
Vykdomas meninis
ugdymas, mokinių
uţimtumas

Meno mokyklos
lėšos
Intelektualiniai
ištekliai

Vykdomas meninis
ugdymas, mokinių
uţimtumas,
skatinama
koncertinė praktika

Meno mokyklos
lėšos
Intelektualiniai
ištekliai

Vykdomas mokinių
uţimtumas,
kaupiama
sceninė patirtis,
koncertinė praktika
Informuota apie
mokykloje
vykdomas
programas
Informuota apie
mokykloje
vykdomas
programas

Meno mokyklos
lėšos
Intelektualiniai
ištekliai
Meno mokyklos
lėšos

27.

Instrumentinio skyriaus
kontroliniai koncertai
birbynės, gitaros,
fleitos, smuiko,
akordeono, el. vargonų
II-IV kl. mokiniams
Pradinio muzikinio
ugdymo baigimo
paţymėjimų įteikimas

2012-0523/25

Gamos ir etiudo įskaita

2012-03-09

V.AdomaviMeno mokyklos
čienė
lėšos
M.Labanauskas
N.Ardzevičius

Skatinama
mokymosi
motyvacija

V.AdomaviMeno mokyklos Puoselėjamos
čienė
lėšos
mokyklos tradicijos
M.Labanauskas
29. Iškilmingas mokslo
2012-05-30 V.AdomaviMeno mokyklos Išleidţiama
metų uţbaigimo aktas –
čienė
lėšos
absolventų laida,
koncertas
N.Ardzevičius
Puoselėjamos
V.Malinausmokyklos tradicijos
kienė
4 uždavinys. Organizuoti mokinių kontrolinius koncertus, egzaminus, perklausas, darbų
peržiūras
I PUSMETIS
1.
Instrumentinio skyriaus 2011-10V.AdomaviIntelektualiniai Ugdymo proceso
II-V kl. mokinių
26/28
čienė
ištekliai
kontrolė
techninės įskaitos N.Ardzevičius
Gamos ir etiudai
M.Labanauskas
2.
Instrumentinio skyriaus 2011-12V.Adomaviči Intelektualiniai Ugdymo proceso
kontroliniai koncertai
16/20
enė
ištekliai
kontrolė
birbynės, gitaros,
M.Labanausfleitos, smuiko,
kas
akordeono, el. vargonų
II-IV kl. mokiniams
3.
Kontrolinis koncertas
2011-12-16 R.Blebaitė
Intelektualiniai Ugdymo proceso
1-7 klasių mokiniams
ištekliai
kontrolė
4.
Instrumentinio skyriaus 2011-12-14 V.AdomaviIntelektualiniai Ugdymo proceso
I-oji baigiamųjų
čienė
ištekliai
kontrolė
egzaminų perklausa
5.
Instrumentinio skyriaus 2011-12-19 M.Labanaus- Intelektualiniai Ugdymo proceso
kontroliniai koncertai
kas
ištekliai
kontrolė
akordeono II-IV kl.
V.Malinausmokiniams
kienė
A.Bareišienė
6.
Dailės skyriaus
2011-12-21 M.Labanaus- Intelektualiniai Ugdymo proceso
mokinių darbų
kas,
ištekliai
kontrolė
perţiūros
V.Perštialienė
Z.Mateiča
II PUSMETIS
28.

7.

2012-05-28

R.Blebaitė

Intelektualiniai

Ugdymo proceso

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.

2-6 kl. mokiniams,
I-oji baigiamųjų
egzaminų perklausa
Instrumentinio skyriaus
I-IV kl. mokinių
techninės įskaitos Gamos ir etiudai
Instrumentinio skyriaus
II-oji baigiamųjų
egzaminų perklausa
II-oji fortepijono
skyriaus baigiamųjų
egzaminų perklausa
Instrumentinio skyriaus
III-oji baigiamųjų
egzaminų perklausa
Keliamieji solfedţio
egzaminai 2 ir 3 kl.
mokiniams
Baigiamieji solfedţio
egzaminai 5 ir 7 kl.
mokiniams (diktantas)
Baigiamieji solfedţio
egzaminai 5 ir 7 kl.
mokiniams
(dainavimas)
III-oji baigiamųjų
egzaminų perklausa
Baigiamasis fortepijono
egzaminas 7 klasės
mokiniams
Kontrolinis koncertas
1-6 klasių mokiniams
Instrumentinio skyriaus
baigiamieji egzaminai
II pusmečio darbų
perţiūra-paroda ir
baigiamųjų darbų
gynimas Veiverių
Šaulių namuose

ištekliai

kontrolė

V.Adomavičienė
N.Ardzevičius
K.Gumbrys
V.Adomaviči
enė

Intelektualiniai
ištekliai

Ugdymo proceso
kontrolė

Intelektualiniai
ištekliai

Ugdymo proceso
kontrolė

2012-04-15

R.Blebaitė

Intelektualiniai
ištekliai

Ugdymo proceso
kontrolė

2012-04-20

V.Adomaviči
enė

Intelektualiniai
ištekliai

Ugdymo proceso
kontrolė

2012-04-26

J.Šimaitienė

Intelektualiniai
ištekliai

Ugdymo proceso
kontrolė

2012-05-10

J.Šimaitienė

Intelektualiniai
ištekliai

Ugdymo proceso
kontrolė

2012-05-10

J.Šimaitienė

Intelektualiniai
ištekliai

Ugdymo proceso
kontrolė

2012-05-13

R.Blebaitė

2012-05-18

R.Blebaitė

Intelektualiniai
ištekliai
Intelektualiniai
ištekliai

Ugdymo proceso
kontrolė
Ugdymo proceso
kontrolė

2012-05-18

R.Blebaitė

2012-05-21

V.Adomaviči
enė,
M.Labanausk
as
V.Perštialienė
Z.Mateiča
M.LabanausKas

Intelektualiniai
ištekliai
Intelektualiniai
ištekliai

Ugdymo proceso
kontrolė
Ugdymo proceso
kontrolė

Intelektualiniai
ištekliai

Ugdymo proceso
kontrolė

2012-0327/30

2012-03-16

2012-05-23

5 uždavinys. Dalyvauti konkursuose, festivaliuose, parodose
2012 m.vasario mėnuo
1.

2.

3.

4.

5.

Respublikinio
2012-02
J.Pakalnio jaunųjų
atlikėjų pučiamaisiais ir
mušamaisiais
instrumentais konkurso
I turas Veiverių
A.Kučingio meno
mokykloje
Jaunųjų atlikėjų
liaudies instrumentais
festivalis - maratonas
Kauno J.Gruodţio
konservatorijoje
Respublikinio
J.Pakalnio jaunųjų
atlikėjų pučiamaisiais ir
mušamaisiais
instrumentais konkurso
zoninis turas Kauno
J.Gruodţio
konservatorijoje
Respublikinio
J.Pakalnio jaunųjų
atlikėjų pučiamaisiais ir
mušamaisiais
instrumentais konkurso
III turas Kauno
J.Gruodţio
konservatorijoje
V respublikinis jaunųjų
pianistų konkursas
“Linksmieji pirštukai”

V.Adomaviči
enė

Kovo mėnuo
2012-03-03 N.Baginskas

Meno mokyklos
lėšos
Intelektualiniai
ištekliai

Garsinamas
mokyklos ir
rajono vardas,
kaupiama
mokinių
koncertinė patirtis

Meno mokyklos
lėšos
Intelektualiniai
ištekliai

Garsinamas
mokyklos ir
rajono vardas

2012-03

V.Adomavičienė

Meno mokyklos
lėšos

Garsinamas
mokyklos ir
rajono vardas,
kaupiama
mokinių
koncertinė patirtis

2012-0330/31

V.Adomaviči
enė

Meno mokyklos
lėšos

Garsinamas
mokyklos ir
rajono vardas,
kaupiama
mokinių
koncertinė patirtis

2012-0330/31

R.Blebaitė

Meno mokyklos
lėšos

Garsinamas
mokyklos ir
rajono vardas,
kaupiama
mokinių
koncertinė patirtis

Balandžio mėnuo
6

Kauno regiono Vaikų
dţiazo festivalis Kauno
I muzikos mokykloje

2012-04

J.Derbutis
K.Gumbrys

Garsinamas
mokyklos ir
rajono vardas,
kaupiama
mokinių
koncertinė patirtis

7.

Kauno krašto liaudies
instrumentų festivalis
„Klonių aidai“

2012-04

N.Baginskas

8.

Akordeono klasės
mokinių dalyvavimas
tarptautiniame
akordeonistų konkurse
„Ascoltate“ Kaune

2012-0402/05

M.Labanauskas

9.

Visų skyrių geriausių
mokinių dalyvavimas
rajoniniame festivalyje
„Pavasario spalvos“
Prienuose

2012 m.
balandis

Skyrių vedėjai Meno mokyklos
lėšos
Intelektualiniai
ištekliai

Meno mokyklos
lėšos

Garsinamas
mokyklos ir
rajono vardas,
kaupiama
mokinių
koncertinė patirtis
Garsinamas
mokyklos ir
rajono vardas,
kaupiama
mokinių
koncertinė patirtis
Vykdomas
meninis ugdymas,
mokinių
uţimtumas,
kaupiama
koncertinė patirtis

Geguţės mėnuo
10.

Akordeono klasės
mokinių dalyvavimas
festivalyje
„Akordeonas kelyje
nuo klasikos iki
dţiazo“ Jiezne

2012 m.
geguţė

M.Labanauskas,
A.Ančenkovas

Meno mokyklos
lėšos
Intelektualiniai
ištekliai

Vykdomas
meninis ugdymas,
mokinių
uţimtumas,
kaupiama
koncertinė patirtis
Garsinamas
mokyklos ir
rajono vardas,
kaupiama
mokinių
koncertinė patirtis
Garsinamas
mokyklos ir
rajono vardas,
kaupiama
mokinių
koncertinė patirtis

Birţelio mėnuo
11.

Geriausių mokyklos
mokinių dalyvavimas I
tarptautiniame jaunųjų
pianistų konkurse
„Musica piano forte“

2012 m.
birţelis

M.Labanauskas,
R.Blebaitė

Meno mokyklos
lėšos
Intelektualiniai
ištekliai

12.

Geriausių mokyklos
mokinių dalyvavimas
tarptautiniame
konkurse „Italia
Award“ Pineto mieste
(Italija)

2012 m.
birţelis

M.Labanauskas,
R.Blebaitė

Meno mokyklos
lėšos
Intelektualiniai
ištekliai

6 uţdavinys. Organizuoti ekskursijas, išvykas į koncertus, spektaklius, parodas.
1.

Ekskursija į Plungės
meno mokyklą,
muziejų ir Rietavą

2011 m.
Spalio 6d.

R.Blebaitė

Meno mokyklos
lėšos
Intelektualiniai
ištekliai

Vykdomas
meninis
ugdymas,
mokinių
uţimtumas

2.

Ekskursija į Kauno
galerijose veikiančias
parodas

2011
rugsėjo 28
d.

Z.Mateiča

Meno mokyklos
lėšos
Intelektualiniai
ištekliai

3.

Ekskursija į Kauno
galerijose veikiančias
parodas

2011 spalio
25 d.

V.Perštialienė

Meno mokyklos
lėšos
Intelektualiniai
ištekliai

4.

Išvyka į Kauno
filharmoniją

2012 m.
vasario
mėn.

R.Morkūnienė

Meno mokyklos
lėšos
Intelektualiniai
ištekliai

5.

Dailės skyriaus
2012 m.
mokinių išvyka į Kaune vasaris
tuo metu veikiančias
parodas

V.Perštialienė
Z.Mateiča

Meno mokyklos
lėšos
Intelektualiniai
ištekliai

Išvyka į tarptautinį
2012 m.
R.Bimbaitė
Meno mokyklos
jaunųjų muzikos
balandis 11
lėšos
atlikėjų festivalį
– 15 d.
Intelektualiniai
„Kaunas -2012“ Kauno
ištekliai
filharmonijoje
8 uždavinys. Mokinių tarybos veiklos stiprinimas.
1.
Mokinių tarybos
2011-2012
M.Labanauskas,
Intelektualiniai
bendravimas su
m.m
ištekliai
mokyklos
nuolat
administracija
9 uždavinys. ieškoti papildomų finansavimo šaltinių.
1.
Informuoti mokytojus
2011 m.
M.LabanausIntelektualiniai
dėl paramos mokyklai
Gruodţio
kas
ištekliai
skyrimo
mėn.
2.
Skleisti informaciją
2012 m.
Visi mokytojai
Intelektualiniai
mokinių tėvams dėl
vasario
ištekliai
paramos mokyklai
mėn.
skyrimo
10 uždavinys. Gauti lėšų keramikos klasei buvusiose arklidėse įrengti
1.
Rašyti projektą per
2011
M.Labanauskas
Europos sąjungos
VVG
lapkritis
fondų
Vykdyti buvusių
2012 m.
M.Labanauskas
Europos sąjungos
2.
arklidţių renovaciją
Birţelis fondų
spalis
6.

Vykdomas
meninis
ugdymas,
mokinių
uţimtumas
Vykdomas
meninis
ugdymas,
mokinių
uţimtumas
Vykdomas
meninis
ugdymas,
mokinių
uţimtumas
Vykdomas
meninis
ugdymas,
mokinių
uţimtumas
Vykdomas
meninis
ugdymas,
mokinių
uţimtumas
Vykdomas
aktyvus
mokyklos
tarybos darbas
Padidėjęs
mokyklos
biudţetas
Padidėjęs
mokyklos
biudţetas

Pasiruošta
renovacijai
Renovuotos
mokyklos
patalpos

P.S. Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę skyrių vedėjai kartu su mokyklos direktoriumi,
einamojo mėnesio veiklos programą patikslina ir viešai skelbia mokyklos internetinėje svetainėje
www.kucingis.lt
VI. ĮGYVENDINTOS PROGRAMOS ĮVERTINIMAS
11. Numatytą ir įgyvendintą 2011/2012 m. m. meno mokyklos veiklą vertins darbo
grupė ir pristatys mokyklos savivaldos institucijoms (mokytojų ir mokyklos taryboms) iki 2012
liepos 1 d.
12. Meno mokyklos veikla į(si)vertinama pagal praėjusių metų uţdavinius. Mokyklos
pokyčius per praėjusius metus atspindės SSGG analizė.
13. Meno mokyklos 2011/2012 m. m. veiklos programos vertinimo kriterijai:
13.1. programos aktualumas;
13.2 konkretūs tikslai;
13.3 loginis nuoseklumas;
13.4 sėkmingas įgyvendinimas.
______________________________

PRITARTA:
Mokyklos tarybos 2011 m.rugpjūčio 30 d.
protokolu Nr.S-1-2
Mokytojų tarybos 2011 m. rugpjūčio 30 d.
protokolu Nr. S-2-7

