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PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLOS 2013 – 2014
MOKSLO METŲ VEIKLOS PROGRAMA

I. BENDROJI DALIS
1. Veiverių A.Kučingio meno mokyklos 2013/2014 m. m. veiklos programa parengta
vadovaujantis:
1.1. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcija (2012 m. gegužės 30 d. Nr. V-899)
1.2. Meno mokyklos 2013 – 2015 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 2013/2014 m.m. veiklos programą rengė darbo grupė (Direktoriaus įsakymas
,,Dėl darbo grupės sudarymo“ 2013 gegužės 30 d. Nr. (1.3.) V-1-39: pirmininkas Mindaugas
Labanauskas, nariai: Agnė Sipavičienė ir Violeta Perštialienė.
II. 2012/2013 MOKSLO METŲ MOKYKLOS VEIKLOS ANALIZĖ
3. 2012/2013 mokslo metais buvo siekiama per meninę veiklą lavinti kūrybiškumą,
saugioje aplinkoje ugdyti sveikus vaikus, savarankiškai ir atsakingai vykdyti mokyklos veiklą.

Taip pat organizuoti II tarptautinį festivalį-konferenciją „Nuo fortepijono, akordeono iki
sintezatoriaus ir muzikinių technologijų“, pabaigti meno mokyklos pastato ir aplinkos sutvarkymo
darbus.
4. Mokiniai (analizuojami 5 – erių mokslo metų duomenys):
Naujai priimtų mokinių palyginimas: 2008 m. rugsėjo 1 d. priimta 24, 2009 m. rugsėjo 1 d. – 42,
2010 m. rugsėjo 1 d. – 36, 2011 m. rugsėjo 1 d. – 49, 2012 m. rugsėjo 1 d. - 27 (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, 2012 m. rugsėjo 1 d. –
134 (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, 2012/2013 m. m. – 16 (žr. 1pav.).
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Išvada: Bendras mokinių skaičiaus vidurkis padidėjo iki 130 mokinių. Dėl mokinių skaičiaus
mažėjimo grėsmė mokyklai nekyla. Mokinių skaičius atitinka mokyklai skiriamus asignavimus.
2011 m. atnaujinus suaugusių dailės studiją mokinių skaičius išaugo. Svarbu, kad mokykla išliktų
atvira tiek mokyklinio amžiaus vaikams, tiek suaugusiems pageidaujantiems vystyti meninius
gebėjimus. Stojančiųjų skaičius nuolatos didėjantis, tačiau yra didelis iškrintančių mokinių skaičius
– vidutiniškai pusė priimtų mokinių.

5. 2012/2013 m. m. mokinių sėkmės rodikliu pasirinkta kontrolinių koncertų ir darbų
peržiūrų balai (10 balų – sistema). Iš 142 mokinių vertinti balais 107 mokiniai (pirmos klasės
mokiniai, suaugusių dailės studijos ir muzikos mėgėjų programos dalyviai balais nevertinami) žr.
pav. Nr.2.
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Išvada – bendras mokinių balų vidurkis yra 9,046 (praeitų mokslo metų - 8,76). Pasiektas
užsibrėžtas tikslas, kad bendras mokinių balų vidurkis peržengtų 9 balų ribą. Reikalinga tobulinti
mokinių individualius planus siekiant didesnio mokinių pasitenkinimo užsiimama veikla, kad
mažėtų iškrintančių mokinių skaičius.
6. 2012/2013 m. m. tarptautiniuose konkursuose dalyvavo 6 mokiniai, kur laimėjo 1
pirmą, 2 trečias vietas, 1 laureato ir 1 diplomanto diplomą.
7. Tarptautiniai projektai - 2013 m. gegužės 3 d. įvyko II tarptautinis festivaliskonferencija „Nuo fortepijono, akordeono iki sintezatoriaus ir muzikinių technologijų“. Festivalyjekonferencijoje dalyvavo žinomi užsienio ir šalies lektoriai bei muzikantai: Latvijos Naujenes
muzikos mokyklos akordeono mokytoja O.Čepule, VDU Muzikos akademijos docentė J.Šleinytė,
Vilniaus B.Dvariono DMM direktoriaus pavaduotoja ugdymui I.Karsokienė, Vilniaus B.Dvariono
DMM džiazo fortepijono ir improvizacijos mokytojas O.Molokojedov, YAMAHA muzikos
mokyklos Kauno centro

klavišinių klasės mokytojas A.Tėluchinas. Pranešimus konferencijoje

skaitė ir mūsų mokyklos el. vargonų mokytojai K.Gumbrys ir J.Derbutis, direktorius
M.Labanauskas. Festivalio-konferencijos dalyvių atsiliepimai apie renginį buvo labai geri.

8. Įgyvendintas projektas vietos bendruomenei – I asis kamerinės muzikos festivalis
„Veiverių seminarijos parke“. Projektas vyko 2013 m. birželio 1 d. Projekte skirtas vietos
gyventojams ir svečiams. Vyko nepertraukiamas koncertas, kuriame akordeonistas Kazys Stonkus
pristatė programą „Paryžius po Veiverių dangum“, taip pat dalyvavo Jazz trio ir kamerinis
ansamblis „Ma tango“, kurie pristatė bendrą programą – „ Jazz – tango bomba Veiveriams“.
Festivalio metu vyko dailės pleneras, kur jaunieji dailininkai įamžino muzikines emocijas drobėje.
Tikimasi, kad festivalis taps tradiciniu ir vyks kiekvienais metais. Bus išnaudojama turima
edukacine erdvė – lauko vasaros estrada.
9. Vykdyta metodinė veikla:
2012/2013 m. m. įvyko 5 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.
Skaityti metodiniai pranešimai:
Kauno M.Petrausko muzikos mokyklos fleitos mokytojos ekspertės Vidos Adomavičienės
metodinis pranešimas "Mokytojo asmenybė ir įtaka ugdymo procesui".
Birbynės mokytojo eksperto Naručio Baginsko metodinis pranešimas „Kūrinių saksofonui
pritaikymas atlikti birbyne“.
Keramikos vyr. mokytojos Violetos Perštialienės metodinis pranešimas „Judesio išraiška dailėje“.
Fleitos vyr. mokytojos Agnės Sipavičienės metodinis pranešimas „Dinaminių niuansų išraiškos
priemonės grojant fleita“.
El. vargonų (sintezatoriaus) vyr. mokytojo Jono Derbučio metodinis pranešimas „Silpnesnių
muzikinių gebėjimų mokinių mokymas groti elektroniniais klavišiniais instrumentais“.
Fortepijono mokytojos ekspertės Rasos Derbutienės metodinis pranešimas „Mokinio pianistinių
rankų formavimo problemos“.
Pristatyta mokymo priemonė:
Fortepijono mokytojos metodininkės Rūtos Bimbaitės rinkinys „Fortepijoniniai ansambliai 4 ir 6
rankoms“.
Pravestos atviros pamokos:
Mokytojos metodininkės R.Bimbaitės atvira pamoka „Pradinių grojimo fortepijonu įgūdžių
formavimas: štrichai legato ir non legato“
Fortepijono mokytojos metodininkės Rūtos Bimbaitės atvira pamoka „Fortepijoninis ansamblis“

Keramikos vyr. mokytojos Violetos Perštialienės atvira pamoka 2 klasei: „Papuošalų iš spalvotų
masių gaminimas“.
10. Mokyklos vardas buvo viešinamas spaudoje, laikraščiuose: Naujajame Gėlupyje,
Gyvenime, Krašto vitrinoje. Internetinėse svetainėse: www.kucingis.lt

www.prienai.lt

www.akordeonas.lt www.pianistas.lt
11. 2012/2013 m.m. mokyklos mokiniai ir mokytojai dalyvavo šiose veikose:
koncertuose, parodose, ekskursijose, konkursuose, festivaliuose.
Suvestinė:
Priemonė
Ekskursijos

Parodos

Koncertai

Data
2012 m
spalis
2012
rugsėjis
2013 m.
vasaris
2013 m.
balandis
2012 m.
rugsėjis
2012 m.
spalis
2013 m.
kovas
2013 m.
kovas
2012 m.
rugsėjis
2012 m.
spalis
2012 m.
lapkritis
2012 m.
gruodis
2012 m.
gruodis
2012 m.
gruodis
2012 m.
gruodis
2013 m.
sausis
2013 m.
sausis
2013 m.
vasaris

Aprašas
Koncertinė-pažintinė ekskursija į Trakus (koncertas Trakų meno
mokykloje).
Ekskursija į Kauno galerijose veikiančias parodas
Dailės skyriaus mokinių išvyka į Kaune tuo metu veikiančias
parodas
Išvyka į tarptautinį jaunųjų muzikos atlikėjų festivalį „Kaunas 2013“ Kauno filharmonijoje
Mokslo metų atidarymo mokinių darbų paroda
Keramikos klasės mokinių darbų paroda „Muzika“
Mokinių darbų paroda Veiverių A.Lukšos muziejuje
Dailės skyriaus mokinių darbų paroda Šaulių namuose
Mokslo metų atidarymo šventė – koncertas
Antano Kučingio minėjimas-koncertas šv. Liudviko bažnyčioje
„Žvaigždžių ir žvaigždučių“ koncertas-susitikimas Vilniaus Rotušėje
(tarptautinių konkursų laureatai)
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
Koncertas Veiverių seniūnijos „Via vera“ apdovanojimuose
Koncertas Veiverių šv. Liudviko bažnyčioje Sausio 13 d. proga
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šventinis koncertas

Festivaliai

Konkursai

2013 m.
kovas
2013 m.
kovas
2013 m.
balandis
2013 m.
gegužė
2013 m.
gegužė
2013 m.
gegužė
2013 m.
gegužė
2013 m.
gegužė
2013 m.
gegužė
2013 m.
gegužė
2012 m.
gruodis
2013 m.
kovas
2013 m.
balandis
2013 m.
balandis
2013 m.
gegužė
2013 m.
gegužė
2013 m.
birželis
2012 m.
gruodis
2013 m.
vasaris
2013 m.
kovas
2013 m.
kovas

Tarptautiniai
konkursai

2013 m.
kovas
2012 m.
lapkritis

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos šventinis koncertas
Liaudiškos muzikos kapelos „Vieversiukai“ koncertas Kaziuko
mugėje
Koncertas „Mažieji vieversiukai“ – muzikuoja 1 – 3 kl. mokiniai
Koncertas Motinos dienai
Reklaminis koncertas Skriaudžių pagrindinės mokyklos pradinių
klasių mokiniams
Reklaminis koncertas Veiverių T.Žilinsko gimnazijos pradinių klasių
mokiniams
Fleitos klasės mokinių koncertas Veiverių slaugos ligoninėje
Instrumentinio skyriaus mokinių koncertas „Pirmieji pumpurai“
Pradinio muzikinio ugdymo baigimo pažymėjimų įteikimas –
mokslo metų uždarymo šventė-koncertas
Mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimas, iškilmingas mokslo metų
užbaigimo aktas – koncertas.
XII respublikinis jaunųjų pianistų festivalis-maratonas Kaune
Kauno krašto akordeonistų festivalis – maratonas Kaune
Kauno regiono Vaikų džiazo festivalis Kauno I muzikos mokykloje
(el. vargonų klasės mokiniai)
Respublikinis festivalis „Pavasario spalvos“ Prienuose (visų skyrių
geriausieji mokiniai)
Respublikinis festivalis „Akordeonas kelyje nuo klasikos iki džiazo“
Jiezne (akordeono klasės mokiniai)
Respublikinis festivalis Marijampolėje (visų skyrių geriausieji
mokiniai)
I kamerinės muzikos festivalis Veiveriuose „Veiverių seminarijos
parke“ (visų skyrių geriausieji mokiniai)
Respublikinis Algimanto Raudonikio dainos iliustracijos moksleivių
piešinių konkursas-paroda (dailės skyriaus mokiniai)
Prienų r. mokyklų darbų paroda-konkursas “Žiemos fantazijos”
(dailės skyriaus mokiniai)
Respublikinio J.Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir
mušamaisiais instrumentais konkurso III turas Kauno J.Gruodžio
konservatorijoje (fleitos klasės mokiniai)
Jono Švedo respublikinis jaunųjų atlikėjų liaudies instrumentais
konkursas Kauno J.Gruodžio konservatorijoje (lumzdelio ir birbynės
klasės mokiniai)
Piešinių konkursas „Lietuvos padavimai“ (dailės skyriaus mokiniai)
Tarptautinis Simone Delbert-Fevrier jaunųjų pianistų konkursas
Nicoje (Prancūzija):
V.Dabušinskaitė – dalyvio diplomas

2013 m.
balandis

2013 m.
gegužė

Tarptautiniai
renginiai

2013 m.
birželis
2013 m.
gegužė

XVII didysis tarptautinis pianistų konkursas Lione (Prancūzija):
P.Simonavičiūtė, M.Skiečiūtė, F.Simonavičiūtė – 1 v. ans. kat.
V.Dabušinskaitė – 3 v.
P.Simonavičiūtė – 3 v.
Tarptautinis kamerinių ansamblių konkursas-festivalis „Giovani
virtuosi“ Alytuje:
P.Simonavičiūtė, M.Skiečiūtė, F.Simonavičiūtė (fort. ans.) –
laureatės
M.Mocevičius (fleita), P.Simonavičiūtė (fort.) - doplomantai
Tarptautinis konkursas „Italia Award“ Pineto mieste (Italija) (visų
skyrių geriausieji mokiniai)
II tarptautinis festivalis-konferencija „Nuo fortepijono, akordeono
iki sintezatoriaus ir muzikinių technologijų“

12. Koncertų ir pasirodymų lyginamoji analizė (3 m. m. periodu). Analizuoti koncertai
mokykloje, rajone, respublikoje ir užsienyje (paveikslėlis nr.3).
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Išvada: aktyvi koncertinė – meninė veikla skatina mokinių motyvaciją. Siekiama, kad kiekvienas
mokinys dalyvautų viešoje koncertinėje – meninėje veikloje. Aktyviausiai koncertuojama mokyklos
ir seniūnijos renginiuose, bei koncertuose respublikoje. Dėl mažai organizuojamų koncertų rajone,
nepavyksta didinti dalyvavimo meninėje veikloje rajone skaičiaus.
Gegužės pabaigoje tradiciškai išlydėjome absolventus – XX laidą, 11 mokinių ir 2 suaugusių dailės
studijos mokines. Nuo 1994 m., kai išleidome pirmąją absolventų laidą, mokyklą jau baigė 219
mokinių.

13.Mokinių kontroliniai koncertai, darbų peržiūros bei mokykliniai egzaminai vykdyti
sklandžiai - visi mokiniai įvertinti teigiamais balais.
2012/2013 m. m. į meno mokyklą įstojo 27 mokiniai. Tėvų prašymu iš mokyklos išstojo 32
mokiniai.
14. Mokyklos finansinė – ūkinė veikla. 2012 m. mokyklos disponuojamas biudžetas
atitinkamai 502,200 tūkst. lt. Pajamos iš Prienų rajono savivaldybės sudaro didžiąją dalį pajamų.
Kitos pajamos iš mokinių tėvų įnašų už mokymąsi meno mokykloje. Mokyklai skiriami
asignavimai nepakankami (žr. pav. nr. 4). Dėl to negalime užtikrinti pilnaverčio kokybę grįsto
ugdymo plano įgyvendinimo – neturime koncertmeisterio valandų, nevykdome muzikos istorijos
programos, sumažintos muzikos rašto ir solfedžio savaitinės pamokos.
Pav. nr. 4.
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Papildomos lėšos gautos iš GPM 2 proc. paramos (žr. pav. Nr.5).
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Išvada: parama gauta iš GPM 2 proc. paramos yra naudojama ne tik ugdymo proceso gerinimui, bet
ir ūkinėms reikmėms, dėl nepakankamo finansavimo iš savivaldybės biudžeto. 2013 m. parama
ženkliai išaugo dėl aktyvesnės agitacijos. Būtina nuosekliai didinti paramos sumą.

III. SSGG ANALIZĖ
Stiprybės

Daug mokiniai sėkmingai dalyvauja

Silpnybės

Konkursams, festivaliams ir koncertams

mokyklos, šalies ir tarptautiniuose

mokinius rengia, metodinėje ir koncertinėje

renginiuose, konkursuose tampa laureatais;

veikloje dalyvauja ne visi mokytojai;

Dirba kvalifikuoti specialistai;

Nepakankamas dalyvavimas rajoniniuose

Mokykla aktyviai organizuoja renginius,

renginiuose

skirtus mokytojų kvalifikacijai kelti, mokinių
meninei saviraiškai atsiskleisti;
Mokytojai aktyviai dalyvauja metodinėje ir
koncertinėje veikloje, dalijasi gerąja patirtimi;
Mokiniai noriai koncertuoja, dalyvauja
ansambliuose, nes mokymo formos tapo
įvairesnės, įdomesnės.

Pamokų tvarkaraštis nėra patogus visiems
mokiniams ypač važinėjantiems iš atokesnių
vietovių;
Pusėje mokyklos patalpų šildymo sezono metu
šalta;
Trūksta muzikos instrumentų;
Didelis iškrintančių mokinių skaičius

Organizuojamos edukacinės ekskursijos
skatina mokinių mokymosi motyvaciją.
Renovuota dalis mokyklos patalpų.
Galimybės

Interneto teikiamos galimybės ieškant ir
naudojantis metodinėmis naujienomis bei
muzikine literatūra;
Gerinti mokinių pasiekimus naudojant
modernias mokymo priemones;
Į koncertinę meninę veiklą įtraukti visus be
išimties mokinius.
Per VVG projektus gauti finansavimą
keramikos klasės plėtimui buvusiose
arklidėse.
Visus mokinius įtraukti į koncertinę – meninę
veiklą organizuojant įvairias menines veiklas.

Grėsmės

Neaiški valstybinė neformalaus švietimo
politika – siekiama naujovių keičiant
finansavimo tvarką (krepšelio metodika).
Mažėjantis finansavimas siaurina ugdymo planą.
Dėl tėvų mažo dėmesio, kontrolės meninei
veiklai namuose prastėja mokinių mokymosi
pasiekimai;
Dėl kokybiškų muzikos instrumentų ir
muzikinio inventoriaus stokos, ribojamos
mokyklos galimybės organizuojant ugdymo
procesą;

IV. MOKYKLOS VEIKLOS PRIORITETAI
15. IV-ojo tarptautinio jaunųjų muzikantų konkurso „Olimpo musicale“ organizavimas.
15.2. Mokinių individualių mokymo planų atnaujinimas siekiant kiekvieno mokinio individualios
sėkmės užtikrinimo.
V. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI, VEIKLOS TURINYS
16.1. Tikslas - užtikrinti kokybišką ir nuoseklų rezultatu grįstą ugdymo procesą didinantį vaikų ir
jaunimo užimtumą, kad mokiniai, jaunimas bei suaugusieji turėtų palankiausias galimybes
realizuoti individualius meninius gebėjimus.
16.1.1. Per metodinę – organizacinę veiklą nuolatos organizuoti mokytojų kvalifikacijos tobulinimą
išnaudojant vidinius resursus.
16.1.2. Nepertraukiamai organizuoti mokinių meninę popamokinę veiklą įtraukiant ir silpnų
meninių gebėjimų mokinius.
16.1.3. Vykdyti mokytojų darbo ir ugdymo proceso kontrolę per ataskaitinius koncertus, parodas,
egzaminus.
16.1.4. Nuoseklaus darbo su mokinių tėvais organizavimas.
16.2. Tikslas - gerinti ir puoselėti mokyklos aplinką pritraukiant papildomus finansus.
16.2.1. Įgyvendinti projektą „Veiverių meno mokyklos amatų kiemelio įkūrimas“.
16.2.2. Modernizuoti meno mokyklos katilinę įrengiant medienos granulėmis kūrenamus katilus.

