Prienų r. savivaldybės Veiverių A. Kučingio
meno mokyklos direktoriaus
2012 m. rugsėjo 3 d. įsakymu
Nr. (1.3) V-1-2

PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLOS 2012 – 2013
MOKSLO METŲ VEIKLOS PROGRAMA

I. BENDROJI DALIS
1. Veiverių A.Kučingio meno mokyklos 2012/2013 m.m. veiklos programa parengta
vadovaujantis:
1.1. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcija (2012 m. gegužės 30 d. Nr. V-899)
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. Veiverių A.Kučingio meno mokyklos fortepijoninio, instrumentinio ir dailės skyrių
veiklos planais.
2. Mokyklos 2012/2013 m.m.

veiklos programą rengė darbo grupė (Direktoriaus

įsakymas ,,Dėl darbo grupės sudarymo“ 2012 rugpjūčio 01 d. Nr. (1.3.) V-1-51: pirmininkas
Mindaugas Labanauskas, nariai: Narutis Baginskas, ir Violeta Perštialienė.
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II. 2011/2012 MOKSLO METŲ MOKYKLOS VEIKLOS ANALIZĖ
3. 2011/2012 mokslo metais buvo siekiama per meninę veiklą lavinti kūrybiškumą,
saugioje aplinkoje ugdyti sveikus vaikus, savarankiškai ir atsakingai vykdyti mokyklos
veiklą. taip pat organizuoti tarptautinį konkursą „Musica pianoforte“, pabaigti meno mokyklos
pastato ir aplinkos sutvarkymo darbai.
3.1. Mokiniai (analizuojami 4 mokslo metų duomenys):
Naujai priimtų mokinių palyginimas: 2008 m. rugsėjo 1d. priimta 24, 2009 m. rugsėjo 1d. – 42,
2010 m. rugsėjo 1d. – 36, 2011 m. rugsėjo 1d. – 49, (žr. 1 pav.).
Bendro mokinių skaičiaus palyginimas: 2008 m. rugsėjo 1d. mokinių skaičius - 127, 2009 m.
rugsėjo 1d. – 123, 2010 m. rugsėjo 1d. – 125, 2011 m. rugsėjo 1 d. – 142, (žr. 1 pav.).
Baigiančiųjų mokyklą skaičiaus palyginimas: 2008/2009 m.m. baigė 13, 2009/2010 m.m. - 22,
2010/2011 m.m. – 11, 2011/2012 m. m. – 13, (žr. 1pav.).
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Paveikslėlis nr.1
Išvada: Mokinių skaičius mokykloje yra stabilus – vidutiniškai 125 mokiniai. 2011 m.
atnaujinus suaugusių dailės studiją mokinių skaičius išaugo. Svarbu, kad mokykla išliktų atvira
tiek mokyklinio amžiaus vaikams, tiek suaugusiems pageidaujantiems vystyti meninius
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gebėjimus. Stojančiųjų skaičius nuolatos didėjantis, tačiau yra didelis iškrintančių mokinių
skaičius – vidutiniškai pusė priimtų mokinių.
2011/2012 m.m. mokinių sėkmės rodikliu pasirinkta kontrolinių koncertų ir darbų peržiūrų balai
(10 balų – sistema). Iš 142 mokinių vertinti balais 98 mokiniai (pirmos klasės mokiniai,
suaugusių dailės studijos ir muzikos mėgėjų programos dalyviai balais nevertinami) žr. pav.
Nr.2.

dešimtukai

devynetukai

septynetukai

šešetukai

36

aštuntukai

39

11

8

4

Paveikslas Nr. 2
Išvada – Bendras mokinių balų vidurkis yra 8,76 – tai yra aukštas balas ir mokinių mokymosi
rezultatai yra labai geri, tai reiškia, kad mokiniai yra motyvuoti ir nori mokintis meno
mokykloje. Tačiau tikslas yra, kad bendras mokinių balų vidurkis peržengtų 9 balų ribą.
3.2. Tarptautiniai projektai - 2012 m. birželio 1 – 3 dienomis vyko I tarptautinis jaunųjų
pianistų ir ansamblių konkursas „Musica pianoforte“. Konkurse dalyvavo 82 solistai ir 34 įvairių
sudėčių ansambliai, kuriuose privalomas fortepijonas (duetai ir trio). Dalyviai iš 32 Lietuvos,
Latvijos, Rusijos, Baltarusijos, Lenkijos meno ir muzikos mokyklų. Konkurso vertinimo
komisijos darbe dirbo Svetlana Jeganian (Prancūzija), Jurij Blinov (Baltarusija), Jūratė Šleinytė
(Lietuva) ir Raimundas Simanavičius (Lietuva). Dalyvių atsiliepimai labai geri apie konkursą.
3.2.1. Kartu su partneriu Kauno akordeonistų draugija organizuotas X – asis tarptautinis
akordeonistų konkursas „Ascoltate 2012“, kuris vyko 2012 m. balandžio 3 – 5 dienomis Kaune.
Konkurso direktoriumi buvo Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos vadovas Mindaugas
Labanauskas. Konkursas išsiskyrė dalyvių gausa - dalyvavo 260 jaunųjų akordeonistų iš visos
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Lietuvos taip pat Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, Bosnijos ir Hercogovinos.
Muzikavo ne tik solistai, bet ir įvairių sudėčių ansambliai – duetai, trio, kvintetai, akordeonistų
orkestrai. Atlikėjus ruošė 67 mokytojai. Veiverių meno mokyklos mokinė Ieva Kurtinaitytė
laimėjo II vietą.
3.3. Mokyklos aplinkos gerinimas - 2012 m. pavasarį pabaigti mokyklos pastatų ir aplinkos
sutvarkymo darbai. Restauruoti buvusių pašto rūmų – dabartinės meno mokyklos pagrindinis
pastatas – keista stogo danga, restauruoti fasadai, renovuota biblioteka, salė, audimo, keramikos
klasės, moderniai atnaujinti tualetai, pakeista dalis langų. Taip pat dalinai restauruoti buvusių
arklidžių fasadai, pakeistas stogas, langai, kur vėliau planuojama įkurdinti meno mokyklos
audimo ir keramikos klases. Teritorijos sutvarkymas apima aikštelių 10 – čiai automobilių
įrengimą, pėsčiųjų takus, vasaros estradą, teritorijos aptvėrimą, lauko apšvietimo įrengimą.
3.4. Vykdyta metodinė veikla:
2011/2012 m. m. įvyko 4 metodinės tarybos susirinkimai, kuriuose svarstyti įvairūs klausimai.
Susirinkimuose svarstytos ir aprobuotos visų mokykloje dėstomų 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 ir suaugusiųjų mokymo programa. 2011/2012 m. m. Metodinėje taryboje
pristatyta Kauno I muzikos mokyklos mokytojų metodininkių Editos Matulionienės ir Rūtos
Bimbaitės mokymo priemonė „Jaunojo pianisto judesių koordinacijos ugdymas pradiniame
mokymo etape”.
Skaityti metodiniai pranešimai:
3.4.1. Kolegės Kauno I muzikos mokyklos mokytojos metodininkės E.Matulionienės metodinis
pranešimas „Muzikinės klausos rūšys“.
3.4.2. Mokytojos metodininkės Vidos Adomavičienės metodinis pranešimas "Sceninės raiškos
įtaka ugdymo kokybei. (Psichologinis aspektas)".
Koncertas-paskaita “Klasicizmo epochos muzika ir dailė” perkeltas į 2012/2013 m. m.
3.5. Mokyklos vardas buvo viešinamas spaudoje, laikraščiuose: Naujajame Gėlupyje,
Gyvenime, Krašto vitrinoje. Internetinėse svetainėse: www.kucingis.lt

www.prienai.lt

www.akordeonas.lt.
3.6. 2011/2012 m. išsiskyrė gausiu respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatų skaičiumi.
Tarptautiniuose konkursuose dalyvavo 10 mokinių, kur laimėjo 4 pirmas, 5 antras vietas.
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Respublikiniuose konkursuose dalyvavo 6 mokiniai, kur laimėjo 3 pirmas vietas, 1 trečią vietą.
(išsamiai žr. http://www.kucingis.lt/sveikiname-musu-sauniausiuosius-2011-2012-m-mmokinius/ Garbės lenta 2011/2012 m.m.).
3.7. 2011/2012 m.m. mokyklos mokiniai ir mokytojai dalyvavo šiose veikose: koncertuose,
parodose, ekskursijose, konkursuose, festivaliuose.
Priemonė

Data

Aprašas

Ekskursijos

2011 m.

Mokomoji pažintinė ekskursija į Žemaitijos istorines vietas aplankant

spalis

Plungės meno mokyklą.

rugsėjis

Dailės skyriaus mokinių išvyka į parodas Kaune

spalis

Audimo klasės mokinių ekskursija į Kauno dailės galerijas.

2012 m.

Ekskursija į Biržus, koncertas Biržų krašto muziejuje.

sausis
balandis

Dailės programų mokinių ekskursija į Kauno galerijas.

gegužė

Dailės programų mokinių išvyka į Garliavos meno mokyklos mokinių darbų
peržiūras.

Parodos

2011 m.

Keramikos darbų paroda „Vėlinių nuotaikos“ Veiverių bažnyčioje.

spalis
2012 m.

Dailės darbų paroda Veiverių T.Žilinsko gimnazijoje.

kovas
kovas

Dailės darbų paroda Prienų krašto muziejuje Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo proga.

Koncertai

kovas

projektas Kaziuko mugė Veiverių T.Žilinsko gimnazijoje

gegužė

Paroda Veiverių bažnyčioje Motinos dienos proga.

gegužė

Paroda Veiverių J.Lukšos Daumanto muziejuje.

2011 m.

Veiverių slaugos ligoninėje koncertavo fleitistai

gruodis
gruodis

Kalėdiniai koncertai mokykloje

2012 m.

Koncertas „Vasario 16 d. minėjimo proga“Veiverių T.Žilinsko gimnazijoje.

vasaris
kovas

Kapela Vieversiukai grojo Kaziuko mugėje Kaune, bei mugėje Veiverių
T.Žilinsko gimnazijoje.

kovas

Koncertas Kauno J.Gruodžio konservatorijoje.
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kovas

Fortepijono kl. mokiniai koncertavo Kaune Galaunių namuose.

gegužė

koncertas Motinos dienos proga Veiverių meno mokykloje.

gegužė

Šeimyninio muzikavimo koncertas Garliavos meno mokykloje fort.,
Morkūnienė

gegužė

Kapela Vieversiukai koncertavo Kaune „Kauno dienų“ renginyje.

Gegužė

Mokslo metų užbaigimo koncertas vasaros estradoje. Mokyklos baigimų
pažymėjimų įteikimo šventinis aktas-koncertas.

Festivaliai

2012 m.

Fortepijono klasės mokiniai dalyvavo respublikiniame džiazo festivalyje-

kovas

konkurse Kauno I –oje muzikos mokykloje.

balandis

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

Konkursai

balandis

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

Tarptautiniai

gegužė

Dailės programų mokinių dalyvavimas konkurse „Štrichas“ Raudondvaryje.

gegužė

Fortepijono klasės mokinių dalyvavimas konkurse „Mažieji talentai“ Utenoje

balandis

II vieta – X tarptautinis jaunųjų akordeonistų
konkursas „Ascoltate 2012“ (Kaunas) Ieva Kurtinaitytė.

konkursai
birželis

Tarptautiniame konkurse Italijoje „Italian award“ sėkmingai dalyvavo mūsų
mokiniai:
Evaldas Anuškevičius (akordeonas) – I vieta.
Greta Krušinskaitė (gitara) – I vieta.
Austėja Roberta Nivinskaitė (akordeonas) – I vieta.
Fortepijoninis trio Mingailė Skiečiūtė, Faustė ir Paulina Simonavičiūtės:
I vieta – VIII tarptautinis ansamblių 6 ir 8 rankomis konkursas
(Marktoberdorfas, Vokietija)
II vieta – II tarptautinis festivalis-konkursas „Su muzika per Europą“
(Vilnius)
II vieta – I tarptautinis jaunųjų pianistų ir ansamblių konkursas
„Musica pianoforte“ (Birštonas).
II vieta - I tarpautinis konkursas „Musica pianoforte“ Faustas Labanauskas
ir Ugnė Orinaitė (fleita, fortepijonas)
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3.8. Koncertų ir pasirodymų lyginamoji analizė (3 m.m. periodu). Analizuoti koncertai
mokykloje, rajone, respublikoje ir užsienyje.

Koncertų lyginamoji skalė
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mokykloje

Koncertai
rajone

Koncertai
respublikoje

2009/2010 m.m

13

8

8

Koncertai
tarptautiniuos
e renginiuose
1

2010/2011 m.m.

10

5

11

1
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11

5

9

5

Išvada: aktyviausiai koncertuojama mokyklos renginiuose ir koncertuose respublikoje. Reikia
didinti pasirodymų skaičių rajoniniuose renginiuose.
Gegužės pabaigoje tradiciškai išlydėjome absolventus – XIX laidą, 13 mokinių. Nuo 1994 m.,
kai išleidome pirmąją absolventų laidą, mokyklą jau baigė 208 mokiniai.
3.9. Mokinių kontroliniai koncertai, darbų peržiūros bei mokykliniai egzaminai vykdyti
sklandžiai - visi mokiniai įvertinti teigiamais balais.
3.10. 2011/2012 m.m. į meno mokyklą įstojo 49 mokiniai. Tėvų prašymu iš mokyklos
išstojo 20 mokinių.
3.11. Mokyklos finansinė – ūkinė veikla. 2011 m. mokyklos disponuojamas biudžetas
atitinkamai 580,1 tūkst. lt. Pajamos iš Prienų rajono savivaldybės sudaro didžiąją dalį pajamų.
Kitos pajamos iš mokinių tėvų įnašų už mokymąsi meno mokykloje.
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III. SSGG ANALIZĖ
Stiprybės

Silpnybės

Rekordiškai daug mokiniai sėkmingai dalyvauja

Konkursams, festivaliams ir koncertams

mokyklos, šalies ir tarptautiniuose renginiuose,

mokinius rengia, metodinėje ir koncertinėje veikloje

konkursuose tampa laureatais;

dalyvauja ne visi mokytojai;

Dirba kvalifikuoti specialistai;

Nepakankamas dalyvavimas rajoniniuose

Mokykla aktyviai organizuoja renginius, skirtus

renginiuose

mokytojų kvalifikacijai kelti, mokinių meninei
saviraiškai atsiskleisti;
Mokytojai aktyviai dalyvauja metodinėje ir

Pamokų tvarkaraštis nėra patogus visiems
mokiniams ypač važinėjantiems iš atokesnių
vietovių;

koncertinėje veikloje, dalijasi gerąja patirtimi;
Mokiniai noriai koncertuoja, dalyvauja

Pusėje mokyklos patalpų šildymo sezono metu
šalta;
Trūksta muzikos instrumentų;

ansambliuose, nes mokymo formos tapo
įvairesnės, įdomesnės.

Nėra mokykloje aukšto meninio lygio vokalinio

Organizuojamos edukacinės ekskursijos skatina

mokinių ansamblio, kuris reprezentuotų

mokinių mokymosi motyvaciją.

mokyklą (yra daug vaikų su gerais muzikiniais

Renovuota dalis mokyklos patalpų.

duomenimis, gerais balsais, bet jie
nepanaudojami).

Galimybės

Grėsmės

Interneto teikiamos galimybės ieškant ir

Neaiški valstybinė neformalaus švietimo politika –

naudojantis metodinėmis naujienomis bei

siekiama naujovių keičiant finansavimo tvarką

muzikine literatūra;

(krepšelio metodika).

Bendradarbiauti su savivaldybės

Mažėjantis finansavimas siaurina ugdymo planą.

administracija siekiant padidinti ugdymo

Dėl tėvų mažo dėmesio, kontrolės muzikinei veiklai

valandų skaičių, kurias panaudoti muzikos

namuose prastėja mokinių mokymosi pasiekimai;

istorijos mokymo atnaujinimui ir muzikinių

Dėl kokybiškų muzikos instrumentų ir muzikinio

ansamblių steigimui.

inventoriaus stokos, ribojamos mokyklos galimybės

Gerinti mokinių pasiekimus naudojant

organizuojant ugdymo procesą;

modernias mokymo priemones;
Per VVG projektus gauti finansavimą
keramikos klasės plėtimui buvusiose arklidėse.
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IV. MOKYKLOS VEIKLOS PRIORITETAI
4. Per meninę veiklą lavinti kūrybiškumą;
5. Kurti efektyvią mokyklos bendruomenės bendravimo sistemą naudojant šiuolaikines
technologijas.;
6. Mokyklos bendruomenės mikroklimato gerinimas ir tarpusavio santykių grindimas
pasitikėjimu, pagalba, gera nuotaika ir šypsena.
.
V. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI, VEIKLOS TURINYS
7. Tikslas - kokybiško ir modernaus ugdymo proceso įgyvendinimas, skatinant mokinių
mokymosi motyvaciją.
8. Uždaviniai:
8.1. Nuolatinio mokytojų kvalifikacijos tobulinimo skatinimas.
8.2. Nuolatinis bendruomenės (mokinių tėvų) informavimas apie mokyklos veiklą.
8.3. Vystyti ir tobulinti mokytojų metodinę veiklą.
8.4. Nuosekliai vykdyti mokinių meninį ugdymą ir popamokinį užimtumą.
8.5. Vykdant ugdymo proceso kontrolę organizuoti mokinių kontrolinius koncertus,
egzaminus, perklausas, darbų peržiūras.
8.6. Dalyvauti konkursuose, festivaliuose, parodose.
8.7. Organizuoti ekskursijas, išvykas į koncertus, spektaklius, parodas.
8.8. Mokinių tarybos veiklos skatinimas
8.9. Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas.
8.10. Įrengti keramikos klasę buvusiose dirbtuvėse (arklidėse - pagal kultūros paminklų
apsaugos objektų pavadinimą)
9. Veiklos turinys:
1 uždavinys. Nuolatinio mokytojų kvalifikacijos tobulinimo skatinimas
Eil
Priemonės
Data
Vykdytojai
Reikalingos
Nr
pavadinimas
lėšos
1.
Mokytojų tarybos
2012 m.
M.Labanaus- Intelektualiniai
posėdis. Valandų už
rugpjūčio
kas
ištekliai
papildomus darbus
30 d.
paskirstymas.
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Laukiami rezultatai
Susitarta dėl
nekontaktinės
mokytojų veiklos ir
įvairesnės
nepamokinės
veiklos.

2.

3.

Mokytojų tarybos
posėdis.
Supažindinimas su
valstybinės švietimo
politikos gairėmis.
Tarptautinės
konferencijos „Nuo
fortepijono, akordeono
iki sintezatoriaus ir
muzikinių
technologijų“
organizavimas

2013 01 04

M.Labanauskas

Intelektualiniai
ištekliai

Suteikta teorinių
žinių apie mokytojų
kvalifikacijos
tobulinimą.

2013
gegužės 3 d.

Jonas
Derbutis,
Kęstas
Gumbrys,
Rasa
Derbutienė

Intelektualiniai
ištekliai

Suteikta teorinių
žinių apie mokomo
dalyko specifiką.

Organizuoti I
2013 birželio M.Labanausk Meno
Bus sukurtas
1 – 2 d.
as, skyrių
mokyklos ir
tradicinis renginys,
kamerinės muzikos
vedėjai.
privačių
reprezentuojantis
festivalį „Veiverių
rėmėjų
lėšos
Veiverius
seminarijos parke“
2 uždavinys. Nuolatos informuoti mokyklos bendruomenę (mokinių tėvus) apie mokyklos
veiklą.
1.
Internetinės svetainės nuolat
A.Ardzevičius Intelektualiniai Mokyklos
priežiūra ir naujinimas
ištekliai
bendruomenė laiku
informuota
2.
Mokinių ir jų tėvų
nuolat
R.Bimbaitė
Intelektualiniai Išanalizuoti
informavimas ir
ištekliai
mokinių poreikiai.
anketavimas naudojant
el. paštą
3.
Organizuoti susitikimą 2013 02 27
Mindaugas
Intelektualiniai Pradinių klasių
su Veiverių gimnazijos
Labanauskas
ištekliai
mokytojų pagalba
pradinių klasių
gimnazijos mokinių
mokytojais siekiant
tėvai informuoti
informuoti jų mokinius
apie meno
ir tėvus apie meno
mokyklos
mokyklos veiklą.
veiklą.Laukiama
refleksijos.
4.
Dalyvauti seniūnijos
2013 02 04
Mindaugas
Intelektualiniai Pristatyta mokyklos
ataskaitiniame
Labanauskas
ištekliai
veikla
susirinkime
bendruomenei
3 uždavinys. Vystyti ir tobulinti mokytojų metodinę veiklą
1.
Mokytojų metodinės
2012 m.
R.Blebaitė
Intelektualiniai Išanalizuoti ir
tarybos posėdis.
rugpjūčio
ištekliai
patobulinti
„Individualūs ugdymo
30 d.
mokomieji dalykai.
planai, bendrosios
mokymo programos ir
mokytojų veiklos
4.
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planavimas“.
2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

Mokytojų
2012 m.
Rasa
Intelektualiniai Pasidalinta gerąja
M.Labanausko
spalis,
Derbutienė
ištekliai
patirtimi.
J.Derbučio,
lapkritis,
N.Baginsko,
gruodis
V.Perštialienės,
N.Ardzevičiaus,
A.Sipavičienės,
metodiniai pranešimai
ir atviros pamokos
Mokytojų
2013 m.
R.Blebaitė
Intelektualiniai Dalijimasis gerąja
V.Perštialienės,
sausis –
ištekliai
patirtimi,
N.Baginsko,
birželis
kvalifikacijos
Z.Mateičos,
kėlimas
R.Blebaitės,
R.Bimbaitės,
metodiniai pranešimai
ir atviros pamokos
4 uždavinys. Nuosekliai vykdyti mokinių meninį ugdymą ir popamokinį užimtumą.
2012 m. rugsėjo mėnuo
Mokslo metų
2012 m.
Direktorius,
Meno mokyklos Puoselėjamos
atidarymo šventė –
rugsėjo 3 d. Skyrių vedėjai lėšos
mokyklos tradicijos
koncertas, mokinių
darbų paroda.
2012 m. spalio mėnuo
Keramikos klasės
2012-10-01 V.Perštialienė Meno mokyklos Skatinama mokinių
mokinių darbų paroda
lėšos,
saviraiška
„Muzika“
Intelektualiniai
ištekliai
Antano Kučingio
2012-10-18 A.Sipavičienė Intelektualiniai Saugoma mokyklos
minėjimas šv.Liudviko
ištekliai
pastato istorija
bažnyčioje
2012 m. lapkričio mėnuo
XII respublikinis
2012-11-31
R.Derbutienė Meno mokyklos Vykdomas meninis
jaunųjų pianistų
lėšos
ugdymas, mokinių
festivalis-maratonas
Intelektualiniai užimtumas
Kaune
ištekliai
Kauno J.Naujalio
2012-11-09 R.Morkūnienė Meno mokyklos Pasidalinama
muzikos gimnazijos ir
lėšos
koncertine patirtimi
Kauno „Vyturio“
Intelektualiniai su partneriais
katalikiškos vidurinės
ištekliai
mokyklos mokinių
koncertas Veiverių
meno mokykloje
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6.

7.

8.

9.

Fleitos klasės mokinių
Kalėdinis koncertas
tėveliams „Snaigės
šoka baltą šokį“
Gitaros klasės
koncertas
Fortepijono klasės
mokinių Kalėdinis
koncertas tėvams.
Instrumentinio skyriaus
mokinių Kalėdinis
koncertas tėvams

10. Koncertas Veiverių
seniūnijos „Via vera“
apdovanojimuose
11. Koncertas Veiverių
bažnyčioje Sausio 13 d.
proga.
12.

Lietuvos valstybės
atkūrimo dienos
šventinis koncertas

13

Užgavinių šventė
Mauručiuose

14.

Mokinių dalyvavimas
Prienų rajono mokyklų
darbų parodojekonkurse “Žiemos
fantazijos”
Dailės skyriaus
mokinių darbų
siuntimas į Bulgariją
darbų parodai „Nova
Zagoroje“

15.

2012 m. gruodžio mėnuo
2012-12-14 A.Sipavičienė Meno mokyklos Skatinimas
lėšos
bendradarbiavimas

2012-12-18

2012-12-19

2012-12-20

N.Ardzevičius Meno mokyklos
lėšos
Intelektualiniai
ištekliai
R.Bimbaitė
Meno mokyklos
lėšos

Vykdomas meninis
ugdymas, mokinių
užimtumas

J.Derbutis
Intelektualiniai
N.Ardzevičius ištekliai
N.Baginskas
V.Malinauskienė
K.Gumbrys

Meninis ugdymas,
mokinių užimtumas

2013 m. sausio mėnuo
2013 01 12 Nerijus
Intelektualiniai
Ardzevičius
ištekliai
2013 01 13

A.Sipavičienė

Intelektualiniai
ištekliai

2013 m. vasario mėnesis
2013-02-16 A.Bareišienė
Meno mokyklos
lėšos
Intelektualiniai
ištekliai
2013 -02-09 A.Bareišienė
Meno mokyklos
lėšos
Intelektualiniai
ištekliai
2013 02
Violeta
Meno mokyklos
Perštialienė,
lėšos
Zita Mateiča Intelektualiniai
ištekliai
2013 02 20

Violeta
Perštialienė,
Zita Mateiča
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Meno mokyklos
lėšos
Intelektualiniai
ištekliai

Meninis ugdymas,
mokinių užimtumas

Meninis ugdymas,
mokinių užimtumas
Pilietiškumo,
patriotiškumo
ugdymas
Pilietiškumo,
patriotiškumo
ugdymas
Tradicijų
puoselėjimas
Skatinama mokinių
saviraiška

Skatinama mokinių
saviraiška,
Mokyklos vardo
garsinimas

16.

Mokinių darbų paroda
Veiverių A.Lukšos
muziejuje

17.

Lietuvos
Nepriklausomybės
atkūrimo dienos
šventinis koncertas
Koncertas-paskaita
“Renesanso epochos
muzika ir dailė”
Liaudiškos muzikos
kapelos „Vieversiukai“
koncertas Kaziuko
mugėje.

18.

19.

20.

21.

Koncertas „Mažieji
vieversiukai“ –
muzikuoja 1 – 3 kl.
mokiniai.
Dailės skyriaus
mokinių darbų paroda
Šaulių namuose

22.

Koncertas Motinos
dienai

23.

Reklaminis koncertas
Skriaudžių pagrindinės
mokyklos pradinių
klasių mokiniams
Reklaminis koncertas
Veiverių T.Žilinsko
gimnazijos pradinių
klasių mokiniams
Pradinio muzikinio
ugdymo baigimo
pažymėjimų įteikimas
– mokslo metų
uždarymo šventė.
Mokyklos baigimo
pažymėjimų įteikimas,

24.

25.

26.

2013 m. kovo mėnuo
2013 03
Violeta
Meno mokyklos
Perštialienė,
lėšos
Zita Mateiča Intelektualiniai
ištekliai
2013-03-11 A.Bareišienė
Meno mokyklos
lėšos
Intelektualiniai
ištekliai
2013-03-15 R.Bimbaitė
Meno mokyklos
lėšos

Skatinama mokinių
saviraiška
Pilietiškumo,
patriotiškumo
ugdymas

Vykdomas meninis
ugdymas, mokinių
užimtumas
Meno mokyklos Vykdomas meninis
lėšos
ugdymas, mokinių
užimtumas

2013-03

2013 m. balandžio mėnuo
2013-04 -18 Skyrių vedėjai Meno mokyklos Vykdomas meninis
lėšos
ugdymas, mokinių
užimtumas
2013 04

Zita Mateiča
V.Perštialienė

Meno mokyklos Vykdomas meninis
lėšos
ugdymas, mokinių
užimtumas

2013 m. gegužės mėnuo
2013-05-03 Skyrių vedėjai Meno mokyklos
lėšos
Intelektualiniai
ištekliai
2013-05-17

J.Derbutis

2013-05-20

K.Gumbrys

2013-05-30

Direktorius,
skyrių vedėjai

Vykdomas meninis
ugdymas, mokinių
užimtumas,
skatinama
koncertinė praktika
Meno mokyklos Informuota apie
lėšos
mokykloje
Intelektualiniai vykdomas
ištekliai
programas
Meno mokyklos Informuota apie
lėšos
mokykloje
vykdomas
programas
Meno mokyklos Puoselėjamos
lėšos
mokyklos tradicijos

2013-05-31

Direktorius,
skyrių vedėjai

Meno mokyklos Išleidžiama
lėšos
absolventų laida,
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iškilmingas mokslo
Puoselėjamos
metų užbaigimo aktas –
mokyklos tradicijos
koncertas.
5 uždavinys. Vykdant ugdymo kontrolę organizuoti mokinių kontrolinius koncertus, egzaminus,
perklausas, darbų peržiūras
I PUSMETIS
1.
Fortepijono skyriaus
2012-12-14 R.Derbutienė Intelektualiniai Ugdymo proceso
kontrolinis koncertas 1ištekliai
kontrolė
7 klasių mokiniams
2.
Instrumentinio skyriaus 2012-12-17 A.Sipavičienė Intelektualiniai Ugdymo proceso
II-V kl. (akordeono,
N.Ardzevičius ištekliai
kontrolė
gitaros) kontrolinis
M.Labanauskoncertas
kas
3.
Instrumentinio skyriaus 2012-12-18 A.Sipavičienė Intelektualiniai Ugdymo proceso
kontrolinis koncertas
M.Labanaus- ištekliai
kontrolė
(birbynės, fleitos), II-V
kas
kl. mokiniams
4.
Dailės skyriaus darbų
2012-12-19 V.Perštialienė Intelektualiniai Ugdymo proceso
peržiūra I – V kl.
M.Labanaus- ištekliai
kontrolė
mokiniams
kas
5.
Instrumentinio skyriaus 2012-12-20 A.Sipavičienė Intelektualiniai Ugdymo proceso
(el.vargonai,
ištekliai
kontrolė
akordeonas) kontrolinis
koncertas II - V kl. m.
II PUSMETIS
6.

7.

8.

9.

10.

11.

Gamos ir etiudo įskaita
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
Keliamieji solfedžio
egzaminai 2 ir 3 kl.
mokiniams
Baigiamieji solfedžio
egzaminai 5 ir 7 kl.
mokiniams (diktantas)

2013-03-08

R.Blebaitė

Intelektualiniai
ištekliai

Ugdymo proceso
kontrolė

2013-0327/30

A.Sipavičienė Intelektualiniai
N.Ardzevičius ištekliai
K.Gumbrys

Ugdymo proceso
kontrolė

2013-04-12

A.Sipavičienė

Intelektualiniai
ištekliai

Ugdymo proceso
kontrolė

2013-04-19

R.Derbutienė

Intelektualiniai
ištekliai

Ugdymo proceso
kontrolė

2013-04-25

J.Šimaitienė

Intelektualiniai
ištekliai

Ugdymo proceso
kontrolė

2013-05-09

J.Šimaitienė

Intelektualiniai
ištekliai

Ugdymo proceso
kontrolė
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12.

13.
14.

15.
16.

17.

Baigiamieji solfedžio
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

2013-05-14

J.Šimaitienė

Intelektualiniai
ištekliai

Ugdymo proceso
kontrolė

2013-05-17

R.Derbutienė

2013-05-21

R.Derbutienė

Intelektualiniai
ištekliai
Intelektualiniai
ištekliai

Ugdymo proceso
kontrolė
Ugdymo proceso
kontrolė

2013-05-20

R.Derbutienė

Ugdymo proceso
kontrolė
Ugdymo proceso
kontrolė

II pusmečio darbų
peržiūra-paroda ir
baigiamųjų darbų
gynimas Veiverių
Šaulių namuose

2013-05-23

Intelektualiniai
ištekliai
A.Sipavičienė Intelektualiniai
M.Labanausk- ištekliai
as
V.Perštialienė Intelektualiniai
Z.Mateiča
ištekliai
M.Labanauskas

2013-05-21

Ugdymo proceso
kontrolė

5 uždavinys. Dalyvauti konkursuose, festivaliuose, parodose
1.

2.

3.

4.

Dalyvavimas
tarptautiniame
fortepijoninės muzikos
konkurse Nicoje
(dalyvė Viktorija
Dabušinskaitė)
Dalyvavimas koncerte
Vilniaus Rotušėje
„Žvaigždės ir
žvaigždutės“ (fort.
Trio)

Dalyvavimas Kauno
krašto pianistų
maratone (U.Orinaitė,
V.Dabušinskaitė)
Dailės skyriaus
mokinių dalyvavimas

2012 m. lapkričio mėnuo
2012-11
Rasa
Asmeninės lėšos
Derbutienė
Intelektualiniai
ištekliai

2012-11-13

Rūta Bimbaitė Intelektualiniai
Renata
ištekliai
Morkūnienė

2012 m. Gruodžio mėnuo
2012-12-01 Rasa
Meno mokyklos
Derbutienė
lėšos
Intelektualiniai
ištekliai
2012-12-10 Zita Mateiča
Meno mokyklos
lėšos
17

Garsinamas
mokyklos ir
rajono vardas,
kaupiama
mokinių
koncertinė patirtis
Garsinamas
mokyklos ir
rajono vardas,
kaupiama
mokinių
koncertinė patirtis
Garsinamas
mokyklos ir
rajono vardas
Garsinamas
mokyklos ir

respublikiniame
Algimanto Raudonikio
dainos iliustracijos
moksleivių piešinių
konkurse-parodoje.
5.

6.

7.

Intelektualiniai
ištekliai

rajono vardas

Meno mokyklos
lėšos

Garsinamas
mokyklos ir
rajono vardas,
kaupiama
mokinių
koncertinė patirtis

Narutis
Baginskas

Intelektualiniai
ištekliai

Garsinamas
mokyklos ir
rajono vardas,
kaupiama
mokinių
koncertinė patirtis

Violeta
Perštialienė
Zita Mateiča

Meno mokyklos
lėšos
Intelektualiniai
ištekliai

Skatinama
mokinių
motyvacija,
garsinamas
mokyklos vardas

Meno mokyklos
lėšos

Garsinamas
mokyklos ir
rajono vardas,
kaupiama
mokinių
koncertinė patirtis

Rasa
Derbutienė

Meno mokyklos
lėšos

Garsinamas
mokyklos ir
rajono vardas,
kaupiama
mokinių
koncertinė patirtis

N.Baginskas

Meno mokyklos
lėšos

Garsinamas
mokyklos ir
rajono vardas,

2013 m. vasario mėn.
2013-02
A.Sipavičienė

Respublikinio
J.Pakalnio jaunųjų
atlikėjų pučiamaisiais ir
mušamaisiais
instrumentais konkurso
zoninis turas Kauno
J.Gruodžio
konservatorijoje
Jono Švedo
2013 02
respublikinis jaunųjų
atlikėjų liaudies
instrumentais konkurso
atranka Kauno
J.Gruodžio
konservatorijoje
Dalyvavimas parodoje- 2013-02-26
konkurse „Žiemos
improvizacija.Žiemos
džiazas“ Prienuose.

8.

9.

10.

2013 m.
2013-03

Respublikinio
J.Pakalnio jaunųjų
atlikėjų pučiamaisiais ir
mušamaisiais
instrumentais konkurso
III turas Kauno
J.Gruodžio
konservatorijoje
Dalyvavimas
2013-03-02
tarptautiniayje
ansamblių festivaliokonkurse
„Muzikuokime
drauge-2013“ Birštone
Jono Švedo

2013 03

kovo mėn.
A.Sipavičienė

respublikinis jaunųjų
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atlikėjų liaudies

kaupiama
mokinių
koncertinė patirtis

instrumentais
konkursas Kauno
J.Gruodžio
konservatorijoje
11.

Kauno krašto

2013 03 02

V.Malinaus-

akordeonistų festivalis

kienė,

– maratonas Kaune

M.Labanaus-

Meno mokyklos
lėšos

kas
12.

Mokinių dalyvavimas

2013 03

piešinių konkurse

V.Perštialienė
Z.Mateiča

Meno mokyklos
lėšos

„Lietuvos padavimai“

Garsinamas
mokyklos ir
rajono vardas,
kaupiama
mokinių
koncertinė patirtis
Garsinamas
mokyklos ir
rajono vardas,
kaupiama
mokinių
koncertinė patirtis

2013 m. balandžio mėnuo
13.

Kauno regiono Vaikų
džiazo festivalis Kauno
I muzikos mokykloje

2013 04

J.Derbutis
K.Gumbrys

14.

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

2013 04

Skyrių vedėjai Meno mokyklos
lėšos
Intelektualiniai
ištekliai

15.

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

2013m. gegužės mėnuo
2013 05
M.LabanausMeno mokyklos
kas,
lėšos
V.Malinauski Intelektualiniai
enė
ištekliai

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

2013 m. birželio mėnuo
16.

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

2013 06

M.Labanauskas,
R.Derbutienė
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Meno mokyklos
lėšos
Intelektualiniai
ištekliai

Garsinamas
mokyklos ir
rajono vardas,
kaupiama
mokinių

koncertinė patirtis

(Italija)

Geriausių mokinių
2013 06 1 - M.Labanaus- Meno mokyklos
Tradicinis
dalyvavimas I
2
kas, skyrių
ir privačių rėmėjų festivalis
kamerinės muzikos
vedėjai
lėšos.
Veiveriuose
festivalyje Veiveriuose
Intelektualiniai
„Veiverių seminarijos
ištekliai
parke“
6 uždavinys. Organizuoti ekskursijas, išvykas į koncertus, spektaklius, parodas.
1.
Koncertinė-pažintinė
2012 m.
Rasa Derbutienė
Meno mokyklos Vykdomas
ekskursija į Trakus
Spalio 19 d.
lėšos
meninis
(koncertas Trakų meno
Intelektualiniai ugdymas,
mokykloje).
ištekliai
mokinių
užimtumas
2.
Ekskursija į Kauno
2012
V.Perštialienė
Meno mokyklos Vykdomas
galerijose veikiančias
rugsėjo 12
lėšos
meninis
parodas
d.
Intelektualiniai ugdymas,
ištekliai
mokinių
užimtumas
3.
Išvyka į Kauno
2013 m.
R.Morkūnienė
Meno mokyklos Vykdomas
filharmoniją
vasario
lėšos
meninis
mėn.
Intelektualiniai ugdymas,
ištekliai
mokinių
užimtumas
4.
Dailės skyriaus
2013 m.
V.Perštialienė
Meno mokyklos Vykdomas
mokinių išvyka į Kaune vasaris
Z.Mateiča
lėšos
meninis
tuo metu veikiančias
Intelektualiniai ugdymas,
parodas
ištekliai
mokinių
užimtumas
5.
Išvyka į tarptautinį
2013
R.Bimbaitė
Meno mokyklos Vykdomas
jaunųjų muzikos
balandžio
lėšos
meninis
atlikėjų festivalį
mėn.
Intelektualiniai ugdymas,
„Kaunas -2013“ Kauno
ištekliai
mokinių
filharmonijoje
užimtumas
8 uždavinys. Mokinių tarybos veiklos stiprinimas.
17.

Mokinių tarybos
2012-2013
M.Labanauskas,
bendravimas su
m.m
mokyklos mokytojais,
nuolat
administracija
9 uždavinys. Ieškoti papildomų finansavimo šaltinių.
1.
Informuoti mokytojus
2012 m.
M.Labanausdėl paramos mokyklai
gruodžio
kas
skyrimo
mėn.
2.
Skleisti informaciją
2013 m.
Visi mokytojai
mokinių tėvams dėl
sausio –
1.
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Intelektualiniai
ištekliai

Vykdomas
aktyvus
mokyklos
tarybos darbas

Intelektualiniai
ištekliai

Padidėjęs
mokyklos
biudžetas
Padidėjęs
mokyklos

Intelektualiniai
ištekliai

paramos mokyklai
balandžio
biudžetas
skyrimo
mėn.
10 uždavinys. Vykdyti keramikos klasės įrengimą buvusiose arklidėse
1.
Vykdyti dalies buvusių 2013 m.
M.Labanauskas
Europos sąjungos Renovuotos
arklidžių renovaciją už birželis fondų
buvusių
VVG „leader“
spalis
arklidžių
programos lėšas
patalpos
pritaikytos
mokinių
mokymui
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 2012/2013 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 uždavinius. Atliekami
skaičiavimai kiek procentų programos buvo įgyvendinta. Mokyklos pokyčius per praėjusius
metus atspindės SSGG analizė.
13. Meno mokyklos 2012/2013 m. m. veiklos programos vertinimo kriterijai:
13.1. programos aktualumas;
13.2 uždavinių įgyvendinimas per priemonės (viso įgyvendinta ne mažiau kaip 60 proc.)
______________________________

PRITARTA:
Mokyklos tarybos 2012 m.rugpjūčio 29 d.
protokolu Nr.S-1-2
Mokytojų tarybos 2012 m. rugpjūčio 29 d.
protokolu Nr. S-2-6
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