2018 m. gegužės ir birželio mėn. veiklos planas
Gegužės mėnuo skelbiamas atvirų durų mėnesiu
Priemonės pavadinimas
Darbo grupės dėl III – ojo tarptautinio
konkurso “Musica pianoforte” pasitarimas
konkurso pravedimo klausimais
Koncertas Motinos dienos proga meno
mokykloje

Data ir laikas
2018.05.02 / 11 val.
(trečiadienis)

Atsakingi asmenys
M.Labanauskas, R.Derbutienė

2018.05.03/16.30 val.
(ketvirtadienis)

J.Šimaitienė, V.Malinauskienė

Koncertas Motinos dienos proga meno
mokykloje
Darbo grupės dėl III – ojo tarptautinio
konkurso “Musica pianoforte” pasitarimas
konkurso organizavimo klausimais
Festivalis “Akordeonas kelyje nuo klasikos iki
džiazo” Jiezne
Koncertas Veiverių darželinukams “Pirmosios
natelės” mūsų meno mokykloje
Baigiamieji solfedžio egzaminai 5 ir 7 kl.
mokiniams (diktantas)
Baigiamieji solfedžio egzaminai 5 ir 7 kl.
mokiniams (dainavimas)
Šeimų šventė Veiverių T.Žilinsko gimnazijoje
Instrumentinio skyriaus kontrolinis koncertas,
mokytojai - Agnė Sipavičienė, Jadvyga
Šimaitienė, Jonas Derbutis, Jurgita GėlūnaitėTervydienė ir jų mokiniai
Instrumentinio skyriaus kontrolinis koncertas,
mokytojai - Kęstas Gumbrys, Vanda
Malinauskienė, Nerijus Ardzevičius, Aurelija
Bareišienė ir jų mokiniai
Fortepijono skyriaus kontrolinis koncertas 1-6
klasių mokiniams. Baigiamasis fortepijono
egzaminas 7 klasės mokiniams
Dailės skyriaus mokinių edukacinė išvyka į
Kauną aplankant Žilinsko dailės galeriją.
IV kamerinės muzikos festivalis “Veiverių
seminarijos parke”
Dailės skyriaus mokinių II pusmečio darbų
peržiūra-paroda. Baigiamasis egzaminas.

2018.05.04/17 val.
(penktadienis)
2018.05.09/10 val.

R.Derbutienė, A.Sipavičienė

2018.05.11/15 val.
(penktadienis)
2018.05.15/16 val.
(antradienis)
2018.05.15 /15 val.
(antradienis)
2018.05.17/15 val.
(ketvirtadienis)
2018.05.18 / 13 val.
2018.05.22 /14 val.
(antradienis)

Rasa Derbutienė, Mindaugas
Labanauskas, Jonas Derbutis,
Nerijus Ardzevičius
V.Malinauskienė , A.Bareišienė,
M.Labanauskas
Agnė Sipavičienė
J.Šimaitienė
M.Labanauskas
J.Šimaitienė
M.Labanauskas
M.Labanauskas
A.Sipavičienė

2018.05.24/14 val.
(ketvirtadienis)

M.Labanauskas
A.Sipavičienė

2018.05.25/13 val.
(penktadienis)

M.Labanauskas
R.Derbutienė

2018.05.22/13 val.
(antradienis)
2018.05.26/12 val.
(šeštadienis)
2018.05.28/14 val.
(pirmadienis)

Miglė, Mindaugas
N.Ardzevičius, J.Derbutis,
M.Labanauskas
M.Valuntienė, M.Labanauskas

2018 m. gegužės ir birželio mėn. veiklos planas
Gegužės mėnuo skelbiamas atvirų durų mėnesiu
Instrumentinio skyriaus baigiamasis
egzaminas 5 klasės mokiniams
Mokytojų išvyka į SUWALKŲ muzikos
mokykla

2018.05.29 /15 val.
(antradienis)
2018.05.30 / 10.00
išvykimas visai dienai
BIRŽELIO MĖNUO
2018.06.01/11 val.
(penktadienis)

Darbo grupės dėl III – ojo tarptautinio
konkurso “Musica pianoforte” pasitarimas
konkurso pravedimo klausimais
III respublikinis piešimo Konkursas “Štrichas”
Garliavos meno mokykloje.
III tarptautinis konkursas “Musica pianoforte”
Prienų kultūros centras
Darbo grupės dėl III – ojo tarptautinio
konkurso “Musica pianoforte” pasitarimas
konkurso laureatų apdovanojimo klausimais
Mokytojų tarybos posėdis dėl mokyklos
baigimo pažymėjimo įteikimo.
Mokslo metų uždarymas. Pradinio muzikinio
ir meninio ugdymo bei išplėstinio muzikinio
ugdymo pažymėjimų įteikimo ceremonija ir
Mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimo
ceremonija. Lauko estradoje, (esant
palankiam orui).

Direktorius
Mindaugas Labanauskas

2018.06.01/13 val.
(penktadienis)
2018.06.05 – 07 (trys
pilnos dienos) Prienų
kultūros centras
2018.06.07/11 val.
(ketvirtadienis).
Prienų kultūros
centras
2018.06.08/12 val.
(penktadienis)
2018.06.11/15 val.
ir 17 val. (pirmadienis)

M.Labanauskas
A.Sipavičienė
Mindaugas

Rasa Derbutienė, Mindaugas
Labanauskas, Jonas Derbutis,
Nerijus Ardzevičius
Miglė Valuntienė
Visi mokytojai

Rasa Derbutienė, Mindaugas
Labanauskas, Jonas Derbutis,
Nerijus Ardzevičius
M.Labanauskas, V.Krasauskienė,
R.Morkūnienė
J.Šimaitienė, A.Sipavičienė

