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PRITARTA 

Šakių rajono savivaldybės tarybos 

2020 m. sausio 24 d. sprendimu Nr. T-13 

 

ŠAKIŲ RAJONO MENO MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

1. Bendros žinios apie ugdymo įstaigą 

 

Pavadinimas Šakių rajono meno mokykla 

Steigėjas  Šakių rajono savivaldybė  

Teisinė forma  Savivaldybės biudžetinė įstaiga  

Priklausomybė  Savininkas: Šakių rajono savivaldybė, 

kodas190823867  

Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti 

institucija  

Šakių rajono savivaldybės taryba, Bažnyčios 

g.4, LT-71120 Šakiai  

Direktorius Einaras Martinaitis 

Tel. nr. 868757270 

einarasmartinaitis@gmail.com 

Mokomoji kalba  Lietuvių kalba  

Veiklos rūšis  Švietimo veiklos rūšys:  

kultūrinis švietimas, kodas5.52 

muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir 

kostiumų nuoma, kodas77.29.30 

Švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;  

Įkūrimo data  1957 m.  

Adresas  S. Nėries g.1, Šakiai LT-71123  

Mokymas organizuojamas 1. Kudirkos Naumiestyje: 

Buveinė – Šakių rajonas, Kudirkos Naumiestis, 

Dariaus ir Girėno g. 18, LT-71316; 

2. Gelgaudiškio pagrindinėje mokykloje: 

Buveinė – Šakių rajonas, Gelgaudiškis, 

Mokyklos g. 1, LT-71427.  

3. Šakiuose:  

Buveinė – Šakiai, V.Kudirkos g. 64, LT-71124 ir 

Šakiai, S.Nėries g. 1, LT-71123. 

4. Lekėčių mokykloje: 

Buveinė – Šakių rajonas, Lekėčiai, Pušyno g. 8, 

LT-71225. 

Telefonas 8-345-51131  

Faksas  8-345-51131 

Elektroninis paštas                                                 sakiumenomok@gmail.com 

 

2.1. Siekiant efektyviai organizuoti Mokyklos veiklą ir telkti bendruomenę aktualių ugdymo prioritetų ir 

strateginių tikslų įgyvendinimui buvo suformuluotas Mokyklos 2019 m. veiklos planas. Veiklos plano 

tikslai ir uždaviniai: 

 

2.1.1. Tobulinti mokinių poreikius bei pasiekimus atitinkančią ugdymo sistemą, orientuotą į  

mokinių meninę prigimtį ir individualybę, atskleidžiant bei plėtojant jų gebėjimus ir talentą. 

2.1.1.1.Organizuoti ugdymą pagal muzikos, dailės ir šokio FŠPU bei NU ugdymo programas; 

2.1.1.2.Organizuoti ugdomąją veiklą orientuojantis į kiekvieno mokinio meninę prigimtį ir 

individualumą, daromą pažangą, laiku teikiant grįžtamąjį ryšį apie mokymosi pasiekimus; 
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2.1.1.3.Gerinti grįžtamojo ryšio teikimą apie mokinio mokymosi sėkmes ir spragas; 

2.1.1.4.Vykdyti ugdymo procesą papildančią koncertinę, parodinę, projektinę veiklą; 

2.1.1.5.Efektyviai ir tikslingai naudoti turimus materialinius išteklius, juos turtinant modernizuoti 

ugdymą. 

2.1.2. Plėtoti mokyklos kultūrą, efektyvinant mokyklos bendruomenės saviraišką, 

bendruomeniškumą, stiprinant vertybines nuostatas.  

2.1.2.1.Ugdyti mokinių tapatumo jausmą mokyklai, bendruomeniškumo jausmą; 

2.1.2.2.Efektyvinti mokyklos bendruomenės bendradarbiavimą; 

2.1.2.3.Kurti emociškai ir fiziškai saugią mokyklos aplinką. 

 

2.2. 2019 m. veiklos plano įgyvendinimo rodikliai: 

 

2.2.1. Tobulinti mokinių poreikius bei pasiekimus atitinkančią ugdymo sistemą, orientuotą į  mokinių 

meninę prigimtį ir individualybę, atskleidžiant bei plėtojant jų gebėjimus ir talentą: 

 

Uždavinys  Priemonės  Rodiklis, 

rezultatas  

Pasiekti rezultatai 

1.1. 

Organizuoti 

ugdymą pagal 

muzikos, 

dailės ir šokio 

FŠPU bei NU 

ugdymo 

programas. 

1.1.1. Parengti 

ugdymo 

programas pagal 

LR švietimo 

ministro 2015 m. 

sausio 27 d.  

įsakymu Nr. V-48 

patvirtintas 

rekomendacijas 

dėl meninio 

formalųjį švietimą 

papildančio 

ugdymo programų 

rengimo ir 

įgyvendinimo. 

Parengtos 

ugdymo 

programos 

2019 m. liepa 

Atnaujinti ir patvirtinti Šakių rajono meno 

mokyklos nuostatai Šakių rajono savivaldybės 

tarybos 2019 m. liepos 19 d. sprendimu Nr.T-

249.   

2019 m. rugpjūtis 

Parengtas 2019-2020 m.m. Ugdymo planas, 

užtikrinantis ugdymo programų įgyvendinimą. 

Pradėtos vykdyti naujos ugdymo programos: 

Ankstyvasis muzikinis ugdymas, šokio 

išplėstinis ugdymas. 

1.1.2. Ieškoti 

efektyvesnių 

ilgalaikio 

planavimo formų. 

 

Parengti 

programiniai 

reikalavimai 

padeda planuoti 

laiką ir siekti 

ugdymo kokybės 

2019 m. rugpjūtis  

Programiniai reikalavimai tikslinti metodinėse 

grupėse, metodinėje taryboje. 

Parengti individualūs ugdymo planai, grupinių 

pamokų ilgalaikiai planai. 
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1.2. 

Organizuoti 

ugdomąją 

veiklą 

orientuojantis į 

kiekvieno 

mokinio 

meninę 

prigimtį ir 

individualumą, 

daromą 

pažangą, laiku 

teikiant 

grįžtamąjį ryšį 

apie 

mokymosi 

pasiekimus.  

 

1.2.1.Tobulinti 

mokytojų 

kvalifikaciją 

individualios 

mokinio pažangos 

stebėjimo, 

fiksavimo ir 

vertinimo srityse. 

Visi mokytojai 

2-3 dienas per  

metus tobulins 

profesines  

kompetencijas, 

pagal  

atestacijos 

programą kels  

kvalifikaciją; 

Mokykloje 

vedami 

seminarai, 

meistriškumo 

kursai ir atviros 

meitriškumo 

pamokos. 

Pristatytos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 

ataskaitos direktoriaus pavaduotojai ugdymui. 

Mokykloje organizuota 11 seminarų, 14 atvirų ir  

meistriškumo pamokų. 

1.2.2.Organizuoti 

ir stebėti atviras 

pamokas, siekiant 

dalintis gerąja 

patirtimi su 

kolegomis. 

Dalijimasis 

gerąja patirtimi 

metodinių 

grupių 

susirinkimuose 

Mokykloje vyko 14 atvirų ir  meistriškumo 

pamokų. Geroji patirtis aptariama metodinių 

grupių susirinkimuose. 

 

1.3. Gerinti 

grįžtamojo 

ryšio teikimą 

apie mokinio 

mokymosi 

sėkmes ir 

spragas.  

1.3.1. Kaupti 

informaciją apie 

mokinio pažangą 

mokinio asmens 

bylose. 

Patobulintos 

mokinio asmens 

bylos. 

Atnaujintas 

mokinių 

pažangos ir 

pasiekimų 

vertinimo 

tvarkos aprašas 

 

Mokinio asmens bylose kaupiama informacija 

mokinių pažangos stebėjimui. Susisteminta 

informacija aptariama metodinėse grupėse, 

naudojama ugdymo planų tobulinimui; 

Tėvų susirinkimai; 

Atnaujintos Mokinio elgesio taisyklės; 

Parengtas Šakių rajono meno mokyklos mokinių 

pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir 

mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos 

aprašas. 

1.3.2. Teikti 

informaciją 

tėvams/globėjams 

Tėvų 

susirinkimų 

organizavimas 

Tėvų susirinkimai; 

Individualūs pokalbiai; 

Mokytojų tarybos protokolai; 

1.4. Vykdyti 

ugdymo 

procesą 

papildančią 

koncertinę, 

parodinę, 

projektinę 

veiklą. 

1.4.1. Sudaryti 

sąlygas 

įvairiapusei 

mokinių 

saviraiškai 

Mokiniai turi 

galimybes 

išreikšti savo 

unikalius 

gebėjimus 

Mokiniams sudarytos sąlygos dalyvauti įvairiose 

saviraiškos veiklose: 17 konkursų, 13 festivalių, 

1 sąskrydyje, 10 projektinių veiklų; akcijose 

„Gatvės muzikos diena“, „Visa Lietuva Šoka“, 

įvairioje koncertinėje ir parodinėje veikloje 

bendradarbiaujant su socialiniais partneriais – 45 

ugdymo įstaigomis ir 34 kitomis įstaigomis ir 

organizacijomis; 

1.4.2. Planuoti ir 

vesti integruotas 

pamokas. 

Ugdymo formos 

motyvuos 

mokinius, bus 

plečiama 

mokėjimo 

mokytis 

kompetencija. 

 

Vesta 12 integruotų pamokų. Netradicinės 

pamokos – organizuojami susitikimai su 

mokyklos alumnais. 
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1.5. Efektyviai 

ir tikslingai 

naudoti 

turimus 

materialinius 

išteklius, juos 

turtinant 

modernizuoti 

ugdymą. 

 

 

1.5.1. Efektyvinti 

ir plėtoti 

ugdomąsias 

erdves.  

 

Efektyvinti ir 

plėtoti 

ugdomąsias 

erdves.  

 

Mažosios repeticijų salės remontas ir įrengimas; 

Ankstyvojo muzikinio ugdymo kabineto 

remontas ir įrengimas, inventoriaus įsigijimas; 

Darbuotojų poilsio kambario įrengimas ir 

remontas; 

3-čio aukšto sienų apsaugos plokščių įsigijimas 

ir montavimas; 

Įsigytos dvejos durys šokio skyriaus kabinetams; 

Įgyvendintas trečio aukšto dailės skyriaus 

kabinetų įrengimo, šokio skyriaus persirengimo 

kambarių įrengimo ir sanitarinių sąlygų 

gerinimo projektas. 

1.5.2. Atnaujinti 

mokyklos 

teritoriją 

Mokyklos 

teritorijoje 

įstatyti bronzos 

plokštelę. 

Įsigytos medžiagos bronzos plokštelės meno 

mokyklos teritorijoje pastatymui. 

1.5.3. Atnaujinti ir 

papildyti ugdymo 

proceso 

materialinę bazę 

Turtinama 

mokyklos 

materialinė bazė 

ugdymo 

procesui 

Muzikos skyriui: remontuoti instrumentai; 

Įsigytas ugdymo inventorius ankstyvojo 

muzikinio ugdymo programos įgyvendinimui; 

Įsigyta 10 smuiko stygų komplektų, 10 vnt. 

kanifolijos, 10 vnt liežuvėlių klarnetui, 10 vnt. 

liežuvėlių saksofonui. 

Šokio skyriui: įsigyta 3 poros aulinių batų, 6 

tautinių rūbų komplektai mergaitėms. 

Dailės skyriui: įsigyta 140 kg. molio. 

1.5.4. Efektyvinti 

ugdomąją veiklą 

Transporto 

užtikrinimas, 

dalyvio 

mokesčio 

apmokėjimas  

Nuomoti autobusai vykimui į konkursus, 

festivalius ir kitas ugdomąsias veiklas, 

dalyvavimo mokesčiai konkursuose. 

 

2.2.2. Plėtoti mokyklos kultūrą, efektyvinant mokyklos bendruomenės saviraišką, 

bendruomeniškumą, stiprinant vertybines nuostatas kultūrą: 

 

Uždavinys  Priemonės  Rodiklis, 

rezultatas  

Pasiekimas 

2.1. Ugdyti 

mokinių 

tapatumo 

jausmą 

mokyklai, 

bendruomenišk

umo jausmą. 

2.1.1.Vykdyti 

edukacines 

programas, 

projektus, 

ugdančius  

mokinių tapatumą 

mokyklai, 

bendruomeniškum

o jausmą. 

Aktyvūs 

mokiniai, 

suvokiantys savo 

tapatumą 

mokyklai. 

 

Mokykloje organizuoti bendruomenę telkiantys 2 

konkursai, 3 festivaliai ir 28 renginiai. 

 

 

 

2.1.2. Vykdyti 

edukacines 

programas, 

projektus, 

ugdančius  

Aktyvūs, 

pilietiški,  

suvokiantys savo 

tapatumą  

Mokiniai dalyvauja renginiuose, skirtuose 

valstybinių švenčių minėjimui, miesto šventėje, 

Motinos dienos, Tėvo dienos, Dvaro dienos 

minėjimuose, Šv.Velykų, Šv.Kalėdų renginiuose, 

mūsų krašto – Zanavykų muziejaus 

organizuojamuose renginiuose. 
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tautiškumą, 

pilietiškumą,  

visuomeniškumą. 

tautai, 

visuomenei 

mokiniai.  

 

2.1.3.Dalykų 

mokytojų darbą  

grįsti 

pasididžiavimu 

mokykla, jos 

vertybių ir tradicijų 

suvokimu, ieškoma 

tinkamų veiklos 

raiškos formų. 

 

Dalykų mokytojų 

uždaviniai ir 

vertybės atitinka 

mokyklos  

ugdymo 

uždavinius ir  

vertybes. 

Renginiai 

estetiški  

ir prasmingi, 

ugdomi  

besididžiuojantys 

savo  

mokykla 

mokiniai.  

Mokytojai savo veiklą planuoja pateikdami 

metinius mokytojo veiklos planus, kuriuose 

dalykų mokytojų uždaviniai ir vertybės atitinka 

mokyklos ugdymo uždavinius ir vertybes. 

Planuose numatomi renginiai, atspindintys 

pasididžiavimą mokykla, jos vertybes ir 

tradicijas.  

2.2. 

Efektyvinti 

mokyklos 

bendruomenės 

bendradarbiav

imą  

2.2.1 Rasti 

tinkamiausią būdą 

dalintis gerąja 

patirtimi.  

Sudarytos 

sąlygos vesti 

atviras pamokas. 

Mokytojai vykdo 

savo 

kvalifikacinei 

kategorijai 

keliamus 

reikalavimus.  

Skleidžiama/ 

kaupiama 

mokytojų 

metodinio darbo 

geroji patirtis.  

Muzikos skyriaus baigiamųjų klasių egzamino 

perklausos – konsultacijos; 

Dailės skyriaus baigiamojo egzamino peržiūra – 

konsultacija; 

Dailės skyriaus parodų organizavimas; 

Atvirų durų dienos; 

Metodinių grupių protokolai; 

Mokykloje organizuoti festivaliai; 

Mokykloje organizuoti konkursai; 

Vestos atviros pamokos, seminarai. 

2.2.2. Efektyvinti 

komandinį darbą ir 

sudaryti sąlygas 

lyderiams imtis 

iniciatyvos.  

Sistemingai 

organizuojamas 

darbas 

komandose. 

Sudarytos 

galimybės 

atsiskleisti 

lyderiams.  

Sudaromos darbo grupės renginiams ir šventėms 

organizuoti, vykdyti, Veiklos programai sudaryti, 

Strateginio plano kūrimui, tvarkų aprašų 

rengimui.  

2.2.3. Rengti 

bendras veiklas ir  

projektus su 

socialiniais 

partneriais.  

Bendros veiklos 

ir projektai 

 

 

  

Dalyvavimas projektinėje veikloje praturtino 

ugdymo procesą, sudarė sąlygas kūrybiškam 

žinių taikymui, mokinio galimybių įsivertinimui, 

mokinio ir mokytojo dialogo efektyvinimui: 10 

bendrų veiklų ir projektų.  

2.3.2. Dalyvauti 

kitų ugdymo 

įstaigų 

organizuojamuose 

renginiuose ir 

Bendri renginiai Bendradarbiaujama su 45 ugdymo įstaigomis. 
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kviesti į savo 

renginius.  

 

2.3.3.Bendradarbia

uti su kitomis 

įstaigomis ir 

organizacijomis 

Bendri renginiai 

su socialiniais 

partneriais. 

Bendradarbiaujama su 34 organizacijomis ir 

įstaigomis. 

2.3. Kurti 

emociškai ir 

fiziškai saugią 

mokyklos 

aplinką 

2.3.1. Efektyvinti 

ir plėtoti 

emociškai ir 

fiziškai saugią 

mokyklą 

užtikrinančius 

procesus ir 

dokumentus 

Parengti 

mokyklos 

dokumentai, 

mokyklos 

bendruomenės 

bendradarbiavim

as 

Atnaujintos Mokinio elgesio taisyklės; 

Atnaujintos Mokyklos darbo tvarkos taisyklės; 

Tėvų susirinkimai; 

Saugos instruktažai. 

 2.3.2. Dalyvauti 

prevencinėse ir 

intervencinėse 

programose 

Parengtos 

prevencinės ir 

intervencinės 

programos 

1. Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos 

priemonių planas 2018-2019 m.; 

2. Ekstremalių situacijų prevencijos priemonių 

planas 2018-2020 m.; 

3. Šakių rajono meno mokyklos Mokinių 

pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir 

mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos 

aprašas. 

 2.3.3. Edukacinių 

erdvių kūrimas 

Edukacinių 

erdvių kūrimas 

1. Dailės skyriaus ugdomųjų erdvių įrengimas: 

tapybos, piešimo, dailėtyros, pradinio 

ugdymo dailės kabinetai; 

2. Šokio skyriuje įrengti persirengimo kambariai 

mergaitėms ir berniukams, atnaujinti tualetai; 

3. Mažosios repeticijų salės remontas ir 

įrengimas; 

4. Ankstyvojo muzikinio ugdymo kabineto 

remontas ir įrengimas, inventoriaus 

įsigijimas; 

5. Darbuotojų poilsio kambario įrengimas ir 

remontas; 

6. 3-čio aukšto sienų apsaugos plokščių 

įsigijimas ir montavimas; 

7. Įsigytos dvejos durys šokio skyriaus 

kabinetams. 

 

3. Mokymosi aplinka 

 

3.3.Darbuotojų skaičius: 

 

Administracijos 

darbuotojų etatų skaičius 

Mokytojų skaičius Koncertmeisterių 

skaičius 

Kitų įstaigos 

darbuotojų etatų 

skaičius 

Darbuotojai  Etatų sk. Mokytojai Etatų sk. Koncert. Etatų sk. Darbuot. Etatų 

sk. 

3 3 25 20,8 4 2,1 10 6,55 
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3.4.Mokytojų skaičius: 

 

Mokytojai ekspertai Mokytojai 

metodininkai 

Vyresnieji mokytojai Mokytojai 

Mokytojai Etatų sk. Mokytojai Etatų sk. Mokytojai Etatų sk. Mokytojai Etatų sk. 

3 2,10 6 5,70 9 7,0 7 6,0 

 

3.5.Koncertmeisterių skaičius: 

 

Koncertmeisteriai 

ekspertai 

Koncertmeisteriai 

metodininkai 

Vyresnieji 

koncertmeisteriai 

Koncertmeisteriai 

Koncertm. Etatų sk. Koncertm. Etatų sk. Koncertm. Etatų sk. Koncertm. Etatų sk. 

- - - - 1 0,8 3 1,23 

 

3.6.Mokinių skaičius 

 

3.6.1. 2019-10-01 mokėsi 379 mokiniai: 

 

3.6.1.1.Mokinių skaičius muzikos skyriuje: 

Muzikos skyrius, 

Pagrindinis 

dalykas 

Pradinis 

ugdymas 

 

Pagrindin

is 

ugdymas 

Išplėstinis 

ugdymas 

Viso 

 

Pokytis 

lyginant su 

2018-10-01 

2019 2019 2019 2018 2019 

Fortepijonas 54 27 2 88 83 -5 

Smuikas 5 5 - 12 10 -2 

Klarnetas 1 1 - 5 2 -3 

Saksofonas 8 2 2 8 12 +4 

Trimitas 6 1 - 6 7 +1 

Fleita 12  - 10 12 +2 

Kitas pučiamasis 

instrumentas 

1 2 - 4 3 -1 

Akordeonas 8 4 - 16 12 -4 

Chorinis 

dainavimas 

8 1 - 17 9 -8 

Solinis dainavimas 5 1 - 8 6 -2 

Ankstyvasis m.ugd. - - - - 16 +16 

Viso: 108 44 4 174 172 -2 

 

3.6.1.2.Mokinių skaičius šokio skyriuje: 

 

 Šokio 

skyrius 

Pradinis 

ugdymas 

Pagrindinis 

ugdymas 

Išplėstinis 

ugdymas 

Viso Pokytis lyginant 

su 2018-10-01 

2019 m. 2019 m. 2019 m.  2018 2019 

76 32 8 102 114 +12 

 

3.6.1.3.Mokinių skaičius dailės skyriuje: 

 

Dailės 

skyrius 

Pradinis 

ugdymas 

Pagrindinis 

ugdymas 

Išplėstinis 

ugdymas 

Viso 
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2019 2019 2019 2018 2019 Pokytis 

lyginant su 

2018-10-01 

Šakių 

skyrius 

55 25 1 69 81 +12 

Kudirkos 

Naumiesčio 

filialas 

25 2 1 17 28 +11 

Viso 80 27 2 86 109 +23 

3.6.1.4.Bendras mokinių skaičiaus pokytis: 

 

 

 
 

 

 

 

3.6.1.5.Bendro mokinių skaičiaus pokytis 2015-2019 m.  
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3.7.Baigusiųjų mokyklą mokinių laidos 2019 m.: 

 

 Muzikos 

skyriuje 

Dailės 

skyriuje 

Šokio 

skyriuje 

Iš viso 

Papildomo ugdymo baigimo pažymėjimą 

Serija NV kodas 9201 gavo: 

24 8 11 43 

Mėgėjų ugdymo programą baigė: 1 - - 1 

Išplėstinio ugdymo programą baigė 2 1 - 3 

 

 

3.8.Pedagogų kvalifikacijos kėlimas 

 

3.8.1. Mokytojams sudarytos sąlygos dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Visi mokytojai 

pristato mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ataskaitas direktoriaus pavaduotojai ugdymui.  

3.8.2. Mokykloje organizuoti pedagogų kvalifikacijos renginiai: 

 

Nr. Data Forma Pavadinimas  Lektorius 

1 2019-01-12 Atvira pamoka Praktiniai chorinio dainavimo 

užsiėmimai chorų vadovų 

kėlimo kursuose „Jungtinis 

Lietuvos vaikų choras“ 

Šakių rajono meno 

mokyklos vyresnioji 

mokytoja Ramunė 

Valaitienė 

2 2019-01-12 Seminaras „Nūdienos darbo su choru 

aktualijos“ 

Visagino Česlovos 

Sasnausko menų mokyklos 

mokytoja metodininkė 

Rasa Rugaitytė 

387

378

368

362

379

345

350

355

360

365

370

375

380

385

390

1/1/2015 1/1/2016 1/1/2017 1/1/2018 1/1/2019

Mokinių skaičiaus pokytis 2015-2019 m. 
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3 2019-02-02 Atvira pamoka Praktiniai chorinio dainavimo 

užsiėmimai chorų vadovų 

kėlimo kursuose „Jungtinis 

Lietuvos vaikų choras“ 

Šakių rajono meno 

mokyklos vyresnioji 

mokytoja Ramunė 

Valaitienė 

4 2019-02-02 Seminaras „Gabių muzikai mokinių 

ugdymas“ 

Klaipėdos universiteto 

profesorė Rūta 

Girdzijauskienė 

5 2019-02-23 Atvira pamoka Praktiniai chorinio dainavimo 

užsiėmimai chorų vadovų 

kėlimo kursuose „Jungtinis 

Lietuvos vaikų choras“ 

Šakių rajono meno 

mokyklos vyresnioji 

mokytoja Ramunė 

Valaitienė 

6 2019-02-23 Seminaras „Choro vadyba“ Dirigentas Kęstutis 

Jakeliūnas 

7 2019-02-28 Seminaras Gabių vaikų ugdymas: 

improvizacijos metodo taikymas 

klasikinio fortepijono pamokoje 

Šakių rajono meno 

mokyklos mokytoja 

Jurgita Melnik 

8 2019-03-02 Atvira pamoka Praktiniai chorinio dainavimo 

užsiėmimai chorų vadovų 

kėlimo kursuose „Jungtinis 

Lietuvos vaikų choras“ 

Šakių rajono meno 

mokyklos vyresnioji 

mokytoja Ramunė 

Valaitienė 

9 2019-03-02 Seminaras „Muzikinis ugdymas: naujovės ir 

patirtys“ 

Vilniaus Juozo Tallat-

Kelpšos konservatorijos 

mokytoja ekspertė Valerija 

Skapienė 

10 2019-03-19 Atvira 

meistriškumo 

pamoka 

Meistriškumo pamokos gabiems 

mokiniams 

VDU Muzikos akademijos 

docentė Rita Novikaitė 

11 2019-03-19 Atvira 

meistriškumo 

pamoka 

Meistriškumo pamokos gabiems 

mokiniams 

VDU Muzikos akademijos 

lektorius Dainius 

Kepežinskas 

12 2019-04-01 Seminaras „Gabių vaikų ugdymo galimybės 

pritaikant ritmikos metodą 

muzikos pamokose“ 

Panevėžio muzikos 

mokyklos mokytojas 

metodininkas Saulius 

Astrauskas 

13 2019-04-13 Seminaras „Vizualizacijų naudojimas 

mokantis groti fortepijonu“ 

Šakių rajono meno 

mokyklos mokytoja 

Justina Frankaitė 

14 2019-05-02 Atvira 

meistriškumo 

pamoka 

„Džiazo harmonija ir 

improvizacija gabių vaikų 

muzikiniame ugdyme“ 

Kauno J.Jablonskio 

gimnazijos neformaliojo 

švietimo vyresnysis 

mokytojas Rolandas 

Babraitis 

15 2019-05-03 Seminaras „Gabių vaikų sėkmingo 

muzikinio ugdymo galimybės ir 

problemos“ 

Kauno I muzikos 

mokyklos mokytoja 

ekspertė Jūratė Žemaitytė 

 

16 2019-05-03 Atvira 

meistriškumo 

pamoka 

„Baroko klavyrinės muzikos 

atlikimo ypatumai“ 

Kauno I muzikos 

mokyklos mokytoja 
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metodininkė Neringa 

Dainelytė 

17 2019-10-15 Atvira pamoka „Garso įrašų raida ir muzika 

masinėse informacijos 

priemonėse. Muzikos užrašymo 

įdomybės. Miuziklai ir 

muzikiniai spektakliai kūrėjo 

akimis“ 

Kompozitorius Laimis 

Vilkončius 

18 2019-10-23 Seminaras „Fortepijono pamoka šiandienos 

mokykloje ir darbas su XXI a. 

vaikais, atsižvelgiant į jų 

poreikius, norus ir gebėjimus“ 

Šakių rajono meno 

mokyklos mokytoja 

metodininkė Gintvilė 

Samajauskienė; 

Kauno A.Kačanausko 

muzikos mokyklos 

mokytojos metodininkės: 

Jūratė Svidinskienė, 

Zita Juciuvienė, 

Jurga Varnaitė, 

Ilona Pekėnienė, 

Loreta Haidary, 

Žizelė Laurynienė 

19 2019-11-04 Atvira 

meistriškumo 

pamoka 

„Tobulėju kasdien“ Smuikininkė Eglė 

Venslovaitytė ir pianistas 

Arvindan Thekkadath 

20 2019-11-08 Atvira 

meistriškumo 

pamoka 

„Ilsiuosi mokydamasis“ Architektas Gabrielius 

Bublaitis 

21 2019-11-12 Atvira pamoka „Ritmika ir solfedžiavimas su 

lietuvių liaudies dainomis" 

Šakių rajono meno 

mokyklos mokytoja 

ekspertė Erika Lukšienė 

22 2019-11-13 Seminaras „Šoku, mokausi ir augu...“ Šakių rajono meno 

mokyklos mokytoja 

metodininkė Aušra 

Butkauskaitė – 

Sederevičienė, vyresnioji 

mokytoja Justė 

Lukauskienė. 

23 2019-12-07 Seminaras „Gabių vaikų ugdymas - pirmieji 

žingsniai muzikoje: darbas su 

vaikais nuo 6 mėn. iki didžiosios 

scenos“ 

Muzikos mokyklos 

„Ugnelė“ mokytojos 

Martyna Domarkaitė ir 

Greta Gustaitė 

24 2019-12-07 Atvira pamoka Praktiniai chorinio dainavimo 

užsiėmimai chorų vadovų 

kėlimo kursuose „Jungtinis 

Lietuvos vaikų choras“ 

Šakių rajono meno 

mokyklos vyresnioji 

mokytoja Ramunė 

Valaitienė 

25 2019-12-12 Atvira 

meistriškumo 

pamoka 

„Improvizacija? Improvizacija!“ Kompozitorė Raminta 

Naujalytė Bjelle 

 

3.9.Moksleivių kelionės bilietų išdavimo apskaita: 

3.9.1. Per 2019 m. moksleiviams išduoti 2610 moksleivių kelionės bilietų. 
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3.10. Materialinė bazė, ūkinė veikla. Pagrindiniai finansiniai rodikliai: 

 

3.10.1. Materialinė bazė, ūkinė veikla: 

 

Nr. Veikla Atlikimo terminas Atsakingas 

1. Mokyklos patalpos, teritorija, jų priežiūra:     

1.1. 
Mokyklos paruošimas naujiems mokslo 

metams; 
Rugpjūtis 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

1.2. Mokyklos paruošimas šildymo sezonui; Spalis 
Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

1.3. Mokyklos teritorijos priežiūra; Nuolat Aplinkos darbininkas 

1.4. Sanitarinių mazgų priežiūra, valymas Nuolat Valytojos 

2. Materialinės bazės apsauga, inventorizacija:     

2.2. Pagrindinių priemonių inventorizacija; Gruodis 
Komisija, pagal 

Direktoriaus įsakymą 

3. Kiti darbai:     

3.1. Mokyklos inventoriaus priežiūra, remontas; Nuolat 
Remonto darbininkas, 

derintojas 

3.2. 
San. mazgų, vandentiekio, kanalizacijos 

sistemų priežiūra, remontas; 
Esant poreikiui Remonto darbininkas 

3.3. Šilumos sistemos priežiūra; 
Šildymo sezono 

metu 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

3.4. 
Priemonių, reikalingų švaros palaikymui, 

įsigijimas 
Esant poreikiui 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

3.5. 
Priemonių, reikalingų administraciniam darbui, 

įsigijimas 
Esant poreikiui 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

 

3.10.2. Tikslingai naudojami turimi materialiniai ištekliai leido mokyklai: 

 

Efektyvinti ir plėtoti 

ugdomąsias erdves.  

Įrengti tapybos, piešimo, dailėtyros kabinetai 2019 m.: 

1. Iš projekto „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas 

Šakių mieste“ lėšų Šakių rajono meno mokyklos dailės skyriui 

pritaikytos palėpės patalpos: 

1.1.Įvykdyti kapitalinio remonto darbai, kurių metu dėl naujai 

įrengiamų laiptų pramušta ir didinta anga tarpaukštinėje 

perdangoje tarp 2-ojo aukšto ir palėpės, įrengta laiptinė į 3-ią 

aukštą; 

1.2.Kapitaliai suremontuotos palėpėje esančios konstrukcijos: 4 dailės 

kabinetai, 2 tualetai (mergaičių ir berniukų, pagalbinė patalpa, 

koridorius); 

1.3.Modernizuota vandentiekio ir nuotekų sistema bei šildymo ir 

vėdinimo sistema; 

1.4.Sumontuota elektros instaliacija ir apšvietimo sistema; 

1.5.Šokio skyriuje įrengtos rūbinės (berniukų ir mergaičių) atliekant 

paprastojo remonto darbus; 

1.6.Šokio skyriuje suremontuotos sanitarinės patalpos (berniukų ir 

mergaičių) atliekant paprastojo remonto darbus. 

2. Iš mokyklos resursų ir lėšų: 
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2.1.Atlikti natūralios ventiliacijos (ortakių) remonto, dezinfekcijos ir 

valymo darbai; 

2.2.Padidinta esama leistina naudoti elektros galia nuo 29 iki 65 kW; 

2.3.Įsigytos ir sumontuotos plokštės 3 aukšto koridoriaus sienų 

apsaugai; 

2.4.Dailės kabinetuose išklotos keraminės plytelės prie praustuvų; 

2.5.Dailės kabinetams pritaikytas ugdymo proceso inventorius; 

2.6.Mažosios repeticijų salės remontas ir įrengimas; 

2.7.Ankstyvojo muzikinio ugdymo kabineto remontas ir įrengimas, 

inventoriaus įsigijimas; 

2.8.Darbuotojų poilsio kambario įrengimas ir remontas; 

2.9.3-čio aukšto sienų apsaugos plokščių įsigijimas ir montavimas; 

2.10. Įsigytos dvejos durys šokio skyriaus kabinetams 

Mokyklos teritorijoje 

pastatyti skulptūrą. 

Įsigytos medžiagos bronzos plokštelės meno mokyklos 

teritorijoje pastatymui. 

Atnaujinti ir papildyti 

ugdymo proceso materialinę 

bazę 

Muzikos skyriui: klavišinių instrumentų remontas, muzikos 

inventorius muzikinio ankstyvojo ugdymo programos vykdymo 

užtikrinimui; 10 vnt. liežuvėlių klarnetui, 10 vnt. liežuvėlių 

saksofonui, 10 komplektų smuiko stygų ir 10 vnt. kanifolijos. 

Šokio skyriui: 3 poros aulinių šokių batelių, įsigyta 6 tautinių rūbų 

komplektų mergaitėms. 

Dailės skyriui: 140 kg molio.  

Efektyvinti ugdomąją veiklą Nuomoti autobusai vykimui į konkursus, festivalius ir kitas 

ugdomąsias veiklas, apmokėti konkursų dalyvio mokesčiai. 

 

 

3.10.3. Mokyklai patvirtinti asignavimai  2019 m. sudarė 489876 € 

 

Aplinkos lėšos 405409 

Lėšos pavėžėjimui Neskirta 

Specialiųjų programų lėšos 38000 

Mokinio krepšelio lėšos 31132 

Neformalaus ugdymo lėšos 15335 

 

3.10.4. Realiai gautos lėšos: 

 

Aplinkos lėšos 405409 

Lėšos pavėžėjimui Neskirta 

Specialiųjų programų lėšos 47000 

Mokinio krepšelio lėšos 32878 

Neformalaus ugdymo lėšos 18747 

 

 

 

3.10.5. 2019 metų veiklos programai įgyvendinti lėšos numatytos pridedamoje lėšų poreikio programai 

įgyvendinti sąmatoje: 

 

 

 

 

 

 

Išlaidų 

pavadinima

s 

 LĖŠOS 2019 METŲ PROGRAMAI VYKDYTI (TŪKST. €) 

   Iš jų 
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Išlaidų 

klasifikavim

o kodas 

 

Iš viso  

 Savivaldybės biudžeto                              

Kitų šaltinių 

Kitų šaltinių 

Tikslin

ė 

dotacija 

neform

a-laus 

ugdym

o lėšos 

Tikslin

ė 

dotacija 

mokini

o 

krepše-

liui 

finan-

suoti 

Asignavimai 

įstaigos veiklai, iš 

jų: 

Asignavi

-mai 

sveikatos 

priežiūra

i 

mokyklo

-je 

Lėšų 

suma 

Finansa-

vimo 

šaltinis 

 steigėjo 

lėšos 

kitos 

paja-

mos 

2 Išlaidos 503,425 18,747 31,132 405,409 47,000  1,137  

2.1. Darbo 

užmokestis 

ir socialinis 

draudimas 

463,202 18,747 31,132 403,683 9,640    

2.1.1.1.1.1. Darbo 

užmokestis 

456,355 18,479 30,687 397,689 9,500    

2.1.2.1.1.1. Socialinio 

draudimo 

įmokos 

6,847 0,268 0,445 5,994 0,140    

2.2. Prekių ir 

paslaugų 

naudojimas 

40,423    

1,926 

 

37,360 

 1,137  

2.2.1.1.1.1. Medikamen

tai 

0,0,89    0,0,89    

2.2.1.1.1.5. Ryšių 

paslaugos 

 

1,122    1,122    

2.2.1.1.1.6. Transporto 

išlaikymas 

 

2,297 

    

2,297 

   

2.2.1.1.1.10. Komandiru

otės 

0,045    0,0,45    

2.2.1.1.1.15. Ilgalaikio 

materialiojo 

turto 

einamasis 

remontas 

8,773    8,773    

2.2.1.1.1.16. Kvalifikacij

os kėlimas 

0,411    0,411    

 2.2.1.1.1.17. Ekspert. Ir 

konsultantų 

paslaugos  

 

 

    

 

   

2.2.1.1.1.21. 

 

 

 

 

Infor. 

Prekių ir 

pasl. 

Įsigijimas 

 

0,816     

0,816 
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2.2.1.1.1.22. Reprezentac

inės išlaidos 

1,752    1,752    

2.2.1.1.1.20. Komunalinė

s paslaugos, 

iš jų: 

 

9,090 

    

9,090 

   

 Šildymas 5,686    5,686    

 Elektros 

energija 

2,371    2,371    

 

 

Vandentieki

s ir 

kanalizacija 

1,034    1,034    

2.2.1.1.1.30. Kitos 

paslaugos 

14,502   0,400 12,965  1,137  

2.7.3.1.1.1. Socialinė 

parama 

1,326   1,326     

3 Turto 

išlaidos 

        

3.1. Materialiojo 

ir 

nematerialio

jo turto 

įsigijimo 

išlaidos 

        

3.1.1. Ilgalaikio 

materialiojo 

turto 

kūrimas ir 

įsigijimas 

        

3.1.1.3.1.1. Transporto 

priemonės 

        

3.1.1.3.1.2. Kitos 

mašinos ir 

įrenginiai 

     

 

   

3.1.2. Nemateriali

ojo turto 

kūrimas ir 

įsigijimas 

        

3.1.2.1.1.2. Kompiuteri

nė 

programinė 

įranga 

        

 Asignavi-

mai iš viso 

503,425 

 

18,747 31,132 405,409 47,000  1,137  

 

3.10.6. Bendras biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas laikotarpio pradžiai 2019-01-01 – 0,00 €, pabaigai 2019-

12-31 – 0,00 €.  

3.10.7. 2 procentų pajamų mokesčio lėšos kaupiamos, bet dalis lėšų buvo panaudota respublikinių ir 

tarptautinių konkursų organizavimui, ateityje panaudosim naujiems muzikos instrumentams ir ugdymo 

proceso priemonėms įsigyti. 
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4. Ugdymo planų vykdymas: 

 

4.1.Šakių rajono meno mokyklos ugdymo planas sudaromas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 48 „Dėl rekomendacijų dėl formalųjį švietimą 

papildančio meninio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi formų ir mokymo 

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

4.2. Mokykloje vykdomoms ugdymo programoms įgyvendinti rengiamas mokyklos ugdymo planas, 

vadovaujantis FŠPU ugdymo programų bendrosiomis nuostatomis, taip pat nuostatomis, skirtomis 

konkrečiai programai vykdyti. Mokyklos ugdymo planą rengė Metodinė taryba, programiniai 

reikalavimai tikslinti metodinėse grupėse, ugdymo planas 2019 m. ir programiniai reikalavimai patvirtinti 

direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr.V-34. 

4.3. Ugdymo turinį sudaro:  

4.3.1. pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa; 

4.3.2. pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa; 

4.3.3. muzikos išplėstinio neformaliojo švietimo ugdymo programa; 

4.3.4. pradinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa; 

4.3.5. pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa; 

4.3.6. dailės išplėstinio neformaliojo švietimo ugdymo programa; 

4.3.7. pradinio šokio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa; 

4.3.8. pagrindinio šokio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa; 

4.3.9. šokio išplėstinio ugdymo programa; 

4.3.10. ankstyvojo muzikinio ugdymo programa. 

 

4.4. Kuriama  ir puoselėjama Šakių rajono meno mokyklos kultūra ir tradicijos atsispindi dalyvaujant 

mokyklos organizuojamuose renginiuose ir respublikiniuose renginiuose: 

 

Nr. Data Renginys Atsakingas 

1 2019 m. Dailės skyriaus mokinių darbų ekspozicijos mokykloje L.Rūgytė 

2 2019-01-13 Kudirkos Naumiesčio filialo dailės skyriaus mokinių 

paroda "Mes - laisvės vaikai" 

M.Pauliukas 

3 2019-01-

2019-03 

Solfedžio konkursas „Klausau – girdžiu - 

išgirstu“ 2019 

A.Stankaitienė 

4 2019-01-24 Koncertas Gelgaudiškio spec. Ugdymo centre 

„Šaltinis“ 

G.Samajauskienė, 

L.O.Stanaitienė 

5 2019-02- Užgavėnių šventė B.Duobienė, 

J.Lukauskienė 

6 2019-03-11 Koncertas Kovo 11-osios minėjimui Lekėčių 

laisvalaikio centre 

E.Lukšienė 

7 2019-03-14 Muzikinė popietė „Mano mylimiausias kūrinys“ G.Samajauskienė 

8 2019-04-04 II ansamblinio muzikavimo festivalis „Mes vieno 

kraujo – aš ir tu“ 

S.Povilaitienė 

9 2019-04-13 II respublikinis Šakių pianistų konkursas J.Frankaitė 
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10 2019-04-17 X respublikinis moksleivių chorų festivalis „Lai 

skamba jaunos širdys“ 

R.Valaitienė 

11 2019-04-19 III jaunųjų pianistų festivalis „Vabaliukai“ Br.Bajoriūnaitė 

12 2019-04-22 Orkestro koncertas bažnyčioje Šv.Velykų rytą E.Martinaitis, 

U.Arcabas, M.Ziba  

13 2019-05-03 Koncertas Motinos dienos proga Briedžiuose S.Povilaitienė 

14 2019-05-05 Motinos dienos koncertas Lekėčių kultūros centre E.Lukšienė 

15 2019-05-05 Motinos dienos koncertas Šakių liuteronų bažnyčioje E.Martinaitis, 

U.Arcabas, M.Ziba  

M.Murauskas 

16 2019-05-07 Projektas „Linkime pasveikti“ vaikų gynimo dienai 

paminėti 

Dž.Gurskytė 

17 2019-05-10 Šokio skyriaus spektaklis „Voro vestuvės“ A.Butkauskaitė – 

Sederevičienė 

18 2019-05-18 Gatvės muzikos diena A.Stankaitienė 

19 2019-05-22 Koncertas „Jaunieji solistai“ Dž.Gurskytė 

21 2019-05-29 Mokyklos išleistuvių šventė R.Valaitienė 

22 2019-05-30 Mokslo metų pabaigos šventė R.Valaitienė 

23 2019-06-02 Koncertas tėvo dienos proga Gelgaudiškio dvare G.Samajauskienė, 

L.O.Stanaitienė 

24 2019-07-19 Lietuvos Respublikos Seime atidaryta dailės skyriaus 

įvairių laidų 

moksleivių baigiamųjų darbų paroda. 

LRūgytė, 

K.Dovydaitis 

25 2019-09-02 Mokslo metų pradžios šventė R.Valaitienė 

26 2019-09-11 Šokio spektaklis „Voro vestuvės“ A.Butkauskaitė – 

Sederevičienė 

27 2019-10-01 Muzikinė popietė „Draugai – draugams“ B.Duobienė 

28 2019-10-23 V respublikinis jaunųjų pianistų festivalis „Rudens 

spalvos“ 

G.Samajauskienė 

L.O.Stanaitienė 

29 2019-11 XXI laidos moksleivių baigiamųjų darbų paroda Šakių 

jaunimo ir sporto centre 

Lolita Rūgytė 

30 2019-12-05 Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė S.Povilaitienė 

31 2019-12-16 Advento vakaronė „Leliumai“ Lekėčių miestelio 

visuomenei 

E.Lukšienė 

32 2019-12-18 Kalėdinis koncertas Gelgaudiškio miestelio visuomenei G.Samajauskienė, 

L.O.Stanaitienė 

33 2019-12-20 Kalėdinis koncertas visuomenei „Metų laikai“ A.Butkauskaitė – 

Sederevičienė, 

J.Lukauskienė  

 

4.5.Mokinių akademiniai pasiekimai: 

 

Nr. Data Konkursas Dalyvis, 

pasiekimas 

Atsakingas 

1 2019-01-

2019-03 

Solfedžio konkursas „Klausau 

– girdžiu - išgirstu“ 2019 

91 dalyvis,  

I vieta – 6 mokiniai  

II vieta – 6 

mokiniai 

III vieta – 7 

mokiniai 

A.Stankaitienė 
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2 2019-01-05 IX tarptautinis konkursas – 

festivalis „Drezdeno žiemos 

žvaigždės“ 

II vieta 

Lina Grinevičiūtė, 

fortepijono 

išplėstinio 1 kl. 

B.Bajoriūnaitė 

3 2019-02-29 XVI Lietuvos jaunųjų pianistų 

konkursas „Etiudas ir ne tik“ 

 2 kl. Mokinė 

Gabrielė Dailidytė 

– laureatė  

Br.Bajoriūnaitė 

4 2019-03-15 XIII jaunųjų atlikėjų ansamblių 

festivalyje - konkurse 

„Muzikuokime drauge - 2019 

Adomas Vensas, 

Juozapas Kaunas ir 

Dovydas 

Murauskas – I vieta 

M.Murauskas 

5 2019-04-05 VI Lietuvos vaikų ir jaunimo 

chorų festivalyje - konkurse 

"Mes Lietuvos vaikai" 2019 m 

Jaunių choras 

„Aušrinės“ - I 

laipsnio diplomas 

R.Valaitienė,  

J.Melnik 

6 2019-04-10 X Lietuvos jaunųjų atlikėjų 

konkursas „Sentimentai 

valsui“ 2019 

O.Christou – 

dalyvis 

Gr.Duobienė 

7 2019-04-12 Respublikinis konkursas 

„Tėviškės dainos“ 

Ema Baziliauskaitė 

– III vieta 

Dž.Gurskytė,  

J.Melnik 

8 2019-04-12 Respublikinis jaunųjų pianistų 

konkursas „Allegro“ 

M.Vaitiekaitytė - 

dalyvis 

D.Varževičienė 

9 2019-04-13 II respublikinis Šakių pianistų 

konkursas 

D.Čepaitis – II 

vieta 

R.Steponavičiūtė  

A.Mockutė – II 

vieta 

U.Antanaitytė – III 

vieta 

S.Varvarinaitė – III 

vieta 

S.Tamulevičiūtė  

G.Samajauskienė 

 

Br.Bajoriūnaitė 

L.O.Stanaitienė 

J.Frankaitė 

 

10 2019-04-27 Respublikinis šiuolaikinių 

šokių konkursas 

„Emocijos“ 2019 

1-2 klasių grupė - 

III vieta; 

 

 3-4 klasių grupė -  

I vieta; 

5-6 klasių grupė - 

II vieta. 

A. Butkauskaitė – 

Sederevičienė; 

J. Lukauskienė 

11 2019-06-15 VI Lietuvos vaikų ir jaunimo 

chorų festivalyje - konkurse 

"Mes Lietuvos vaikai" 2019 m 

Jaunių choras 

„Aušrinės 

R.Valaitienė, 

J.Melnik 

12 2019-06-22 II tarptautinis jaunųjų 

muzikantų konkursas „Trofeo 

Musicale 2019“ 

Lėja Mockutė – II 

vieta 

B.Bajoriūnaitė 

13 2019-10-26 Tarptautinis keramikos 

konkursas „Ženklai“ 

R.Martišius – 

laureatas 

K.Dovydaitis 

14 2019-11-09 Lietuvos vaikų ir moksleivių 

liaudiškų šokių grupių, 

ansamblių, šokio studijų 

konkursinis festivalis 

Šakių rajono meno 

mokyklos jaunučių 

liaudiškų šokių 

grupė 

„Šakietukas“ – I 

J.Lukauskienė 
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„Aguonėlė 2019“ regioninis 

turas 

vieta mergaičių 

liaudiškų šokių 

grupė 

„Šakietukas“ – I 

vieta 

15 2019-11-23 Lietuvos vaikų ir moksleivių 

liaudiškų šokių grupių, 

ansamblių, šokio studijų 

konkursinis festivalis 

„Aguonėlė 2019“ nacionalinis 

turas 

Šakių rajono meno 

mokyklos jaunučių 

liaudiškų šokių 

grupė 

„Šakietukas“ – I 

vieta mergaičių 

liaudiškų šokių 

grupė 

„Šakietukas“ – I 

vieta 

J.Lukauskienė 

16 2019-12 IV Lietuvos vaikų piešinių 

konkursas „Balta pasaka 2019“ 

Aušrinė Laukaitytė 

laureatė 

Marija Gečaitė – 

laureatė 

Iš viso dalyvavo 17 

mokinių 

L.Rūgytė,  

S.Kudirkienė 

17 2019-12-12 Lietuvos vaikų ir moksleivių 

televizijos konkurso „Dainų 

dainelė“ rajoninis turas 

G.Šedbaraitė 

pateko į regioninį 

etapą 

D.Gurskytė 

 

4.6.Mokinių dalyvavimas festivaliuose ir kitose veiklose: 

 

Nr. Data Renginys Dalyvis Mokytojas 

1 2019-01-09 Parodos atidarymas Zyplių 

dvare 

2 fleitos klasės 

mokiniai 

S.Prialgauskas 

2 2019-01-15 Gelgaudiškio darželyje 

„Eglutė“ 

Gelgaudiškio 

skyriaus mokiniai 

G.Samajauskienė 

L.O.Stanaitienė 

3 2019-01-17 Šakių jaunimo kūrybos ir 

sporto centro apdovanojimai 

Šokio skyriaus 

mokiniai,  

Saksofonininkų 

ansamblis 

M.Murauskas, 

J.Lukauskienė, 

A.Butkauskaitė – 

Sederevičienė 

4 2019-01-19 Rajoninis skaitovų konkursas G.Murauskaitė S.Povilaitienė 

5 2019-01-24 Koncertas Gelgaudiškio spec. 

Ugdymo centre „Šaltinis“ 

11 fortepijono 

klasės mokinių 

G.Samajauskienė, 

L.O.Stanaitienė 

6 2019-01-26 UAB „Gulbelės 

prekyba“ jubiliejaus šventė 

Orkestras E.Martinaitis, 

U.Arcabas, M.Ziba  

7 2019-02-15 „Dainuojanti 

mokykla“ Sintautų 

pagrindinėje mokykloje 

G.Murauskaitė S.Povilaitienė 

8 2019-02-28 Literatūrinė popietė Šakių 

„Žiburio gimnazijoje“ 

2 saksofono klasės 

mokiniai 

M.Murauskas 

9 2019-03-11 Koncertas Kovo 11-osios 

minėjimui „Mes - Jums“ 

Orkestras E.Martinaitis, 

U.Arcabas, M.Ziba  

10 2019-03-20 Pasaulinė poezijos diena M.Starinskaitė S.Povilaitienė 

11 2019-03-29 II tarptautinis jaunųjų pianistų 

festivalis „Skambioji pjesė“ 

6 fortepijono klasės 

mokiniai 

Br.Bajoriūnaitė 

L.O.Stanaitienė 
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D.Varževičienė. 

12 2019-03-29 XIII respublikinis muzikos ir 

meno mokyklų choreografijos 

skyrių kolektyvų festivalis 

„Šitam dideliam būry“ 

„Šakietukas“ 18 

mokinių 

J.Lukauskienė 

13 2019-03-30 I respublikinis vaikų ir jaunimo 

liaudiškų šokių festivalis 

„Šokim, šokim, Lietuvėle“ 

„Šakietukas“ 18+18 

mokinių 

J.Lukauskienė 

14 2019-04-04 II ansamblinio muzikavimo 

festivalis „Mes vieno kraujo – 

aš ir tu“ 

33 muzikos 

skyriaus mokiniai 

S.Povilaitienė 

15 2019-04-06 III respublikinis muzikos 

festivalis „Skambėk, 

pavasarėli“ 

3 mokiniai Br.Bajoriūnaitė 

16 2019-04-12 Choreografo J.Lingio 100-

osios gimimo metinėms skirta 

moksleivių tautinių šokių 

šventė 

„Šakietukas“ 20+16 J.Lukauskienė 

17 2019-04-17 X respublikinis moksleivių 

chorų festivalis „Lai skamba 

jaunos širdys“ 

Jaunių choras 

„Aušrinės“; 

Jaunučių choras 

R.Valaitienė, 

D.Martinaitienė; 

J.Melnik 

18 2019-04-19 III jaunųjų pianistų festivalis 

„Vabaliukai“ 

26 fortepijono 1-4 

klasių mokiniai 

B.Bajoriūnaitė 

19 2019-05-02 Senjorų šventė 3 fleitos klasės 

mokiniai 

S.Prialgauskas 

20 2019-05-02 I kategorijos geriausio kultūros 

centro apdovanojimo šventė 

Šakių kultūros centre 

Šokio skyrius, 

orkestras 

A.Butkauskaitė – 

Sederevičienė, 

R.Martinaitis, 

U.Arcabas, M.Ziba 

21 2019-05-04 Mažieji atlaidai Vilniaus 

katedroje, šv.Kazimiero 

koplyčioje 

D.Balčiūtė E.Lukšienė 

22 2019-05-07 Spaudos atgavimo, kalbos ir 

knygos d. skirtas renginys 

Šakių miesto bibliotekoje 

G.Murauskaitė S.Povilaitienė 

23 2019-05-10 VIII Marijampolės regiono 

gabių vaikų koncertas  

D.Čepaitis 

A.Vensas, J.Kaunas 

G.Samajauskienė 

M.Murauskas 

24 2019-05-11 Respublikinis moksleivių 

chorų festivalis „Dainų 

mozaika“ 

Jaunučių choras 

Jaunių choras 

„Aušrinės“ 

D.Martinaitienė 

R.Valaitienė 

25 2019-05-16 Koncertas Jurbarko 

A.Sodeikos meno mokykloje 

A.Vensas, J.Kaunas M.Murauskas 

26 2019-05-17 Romansų vakaras Sintautų 

kultūros centre 

2 akordeono klasės 

mokiniai 

B.Duobienė 

27 2019-05-18 Gatvės muzikos diena 34 muzikos 

skyriaus mokiniai, 

21 dailės skyriaus 

mokinys 

A.Stankaitienė 

28 2019-05-18 Parodos atidarymas Zyplių 

dvare 

2 fleitos klasės 

mokiniai 

S.Prialgauskas 
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29 2019-05-22 Koncertas darželio 

„Berželis“ auklėtiniams 

8  muzikos skyriaus 

mokiniai 

R.Valaitienė 

30 2019-05-23 Tradicinė amatų diena 

Zanavykų muziejuje 

Šakietukas  J.Lukauskienė 

31 2019-05-24 Plokščių mokyklos – 

daugiafunkcio centro 

jubiliejaus koncertas 

7 muzikos skyriaus 

mokiniai 

M.Murauskas 

G.Samajauskienė 

S.Prialgauskas 

32 2019-05-27 Koncertas darželio 

„Klevelis“ auklėtiniams 

8  muzikos skyriaus 

mokiniai 

R.Valaitienė 

33 2019-05-28 Koncertas Šakių 

„Varpo“ mokyklos mokiniams 

8  muzikos skyriaus 

mokiniai 

R.Valaitienė 

34 2019-05-29 Koncertas darželio 

„Berželis“ auklėtiniams 

8  muzikos skyriaus 

mokiniai 

R.Valaitienė 

35 2019-06 Orkestro koncertas sporto 

žaidynių atidaryme Kaune 

Orkestras R.Martinaitis, 

U.Arcabas, M.Ziba 

36 2019-06-02 Vaikų gynimo ir tėvo dienai 

skirtas renginys „Vaikystės 

miestas“ 

Šokio skyriaus 

mokiniai 

A.Butkauskaitė – 

Sederevičienė 

J.Lukauskienė 

37 2019-06-02 Paliekio dvaro 2-ojo 

gimtadienio šventė 

Jaunių cjoras 

„Aušrinės“ 

Ramunė Valaitienė, 

Jurgita Melnik 

38 2019-05-31-

2019-06-02 

V tarptautinis akordeonininkų 

sąskrydis "Su meile 

akordeonui" 

4 akordeono 

skyriaus mokiniai 

B.Duobienė 

D.Akelaitienė 

39 2019-06-15 Orkestrų festivalis Plungėje Orkestras E.Martinaitis, 

U.Arcabas, M.Ziba  

40 2019-06-17 Orkestro koncertas Zanavykų 

muziejuje 

Orkestras E.Martinaitis, 

U.Arcabas, M.Ziba  

41 2019-06-21 Koncertas Kudirkos 

Naumiesčio Vinco Kudirkos 

gimnazijoje 

K.Naumiesčio 

filialo mokiniai 

D.Varževičienė, 

D.Akelaitienė 

42 2019-07-06 Orkestro dalyvavimas Šakių 

miesto šventėje. Projektas – 

festivalis „Skamba, skamba 

Šakiai“ 

Orkestras E.Martinaitis, 

U.Arcabas, M.Ziba  

43 2019-07-12 „Žiburio“ gimnazijos 

išleistuvių šventė  

Orkestras E.Martinaitis, 

U.Arcabas, M.Ziba  

45 2019-07-19 Lietuvos Respublikos Seime 

atidaryta dailės skyriaus įvairių 

laidų 

moksleivių baigiamųjų darbų 

paroda. 

14 dailės skyriaus 

mokinių 

L.Rūgytė, 

K.Dovydaitis 

46 2019-08-24 Kūrybinė stovykla 

„P.Vaičaičio tėviškė vaikų 

akimis“ 

15 dailės skyriaus 

mokinjų 

L.Rūgytė 

47 2019-09-20 Akcija „Visa Lietuva šoka“ Šokio skyriaus 

mokiniai 

J.Lukauskienė, 

A.Butkauskaitė – 

Sederevičienė 

48 2019-09-21 Gelgaudiškio dvaro dienos 

koncertas 

2 saksofono klasės 

mokiniai 

M.Murauskas 

49 2019-09-27 Socialinių darbuotojų šventinis 

koncertas 

Šokio skyriaus 

mokiniai 

A.Butkaiskaitė – 

Sederevičienė, 
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J.Lukauskienė 

50 2019-10-09 Renginys „Vasaros skaitymo 

iššūkiai“ 

L.Mockutį B.Bajoriūnaitė 

51 2019-10-11 Svečiuose pas darželinukus Šokio skyriaus 

mokiniai 

A.Butkaiskaitė – 

Sederevičienė, 

J.Lukauskienė 

52 2019-10-23 V respublikinis jaunųjų 

pianistų festivalis „Rudens 

spalvos“ 

14 fortepijono 

skyriaus mokinių 

G.Samajauskienė 

L.O.Stanaitienė 

53 2019-10-26 Šiuolaikinis šokio festivalis 

„Šokio ritmu“ 2019 

Šokio skyriaus 

mokiniai 

J.Lukauskienė 

54 2019-10-27 Erikos Lukšienės išleisto 

giesmyno „Tavo veido, 

Viešpatie, aš 

ieškau“ pristatymas 

6 chorinio 

dainavimo klasės 

mokiniai 

E.Lukšienė 

55 2019-11 XXI laidos moksleivių 

baigiamųjų darbų paroda Šakių 

jaunimo ir sporto centre. 

Dailės skyrius L.Rūgytė 

56 2019-11-13 III jaunųjų pianistų festivalis 

„Muzikinė mozaika“ 

A.Mockutė, 

G.Dailidytė 

B.Bajoriūnaitė 

57 2019-11-22 Renginys „Atvirkštukai“ Šakių 

mesto bibliotekoje 

A.Mockutė, 

G.Dailidytė 

B.Bajoriūnaitė 

58 2019-11-30 XIX respublikinis jaunųjų 

pianistų festivalis maratonas 

10 fortepijono 

klasės mokinių 

G.Samajauskienė, 

Br.Bajoriūnaitė, 

J.Melnik, 

D.Varževičienė 

59 2019-11-30 Šokio ir muzikavimo sambūris 

„Šokit, trypkit, linksmi būkit“ 

„Šakietukas“ J.Lukauskienė 

60 2019-12-03 Projektas „Misija Laplandija“ 10 mokyklos 

mokinių 

R.Valaitienė 

61 2019-12-05 Kalėdinės eglutės įžiebimo 

šventė 

54 muzikos 

skyriaus mokiniai 

S.Povilaitienė 

62 2019-12-12 Koncertas Šakių 

„Žiburio“ gimnazijoje 

5 muzikos skyriaus 

mokiniai  

S.Prialgauskas 

M.Murauskas 

Gr.Duobienė 

63 2019-12-13 Senjorų klubo 

„Bočiai“ padėkos popietė 

5 muzikos skyriaus 

mokiniai 

S.Prialgauskas, 

S.Povilaitienė, 

Gr.Duobienė, 

E.Martinaitis 

64 2019-12-13  UAB „Lauksva“ kolektyvo 

šventinis koncertas 

5 muzikos skyriaus 

mokiniai 

S.Prialgauskas 

M.Murauskas 

Gr.Duobienė 

65 2019-12-20 Koncertas Šakių 

„Žiburio“ gimnazijoje 

5 muzikos skyriaus 

mokiniai 

S.Prialgauskas 

M.Murauskas 

Gr.Duobienė 

 

 

 

 

4.7. Mokyklos organizuoti konkursai ir  festivaliai: 
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4.8.Projektinės ugdomosios veiklos organizavimas ir vykdymas: 

 

Nr. Data Renginys Dalyvis Organizatorius 

1 2019 m. 

sausis- 

kovas 

Lietuvos vaikų jungtinis choras – Šakių 

filialas“ II etapas. Partneriai LNKC, 

muzikos mokykla „Ugnelė“. 

Projekto dalyviai: 

Vilkaviškio rajono Virbalio pagrindinė 

mokykla; 

Jurbarko kultūros centras; 

Vilkaviškio r. Alvito mokykla-

daugiafunkcis centras; 

Sintautų pagrindinė mokykla; 

Marijampolės meno mokykla; 

Šakių "Žiburio" gimnazija; 

Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla. 

Šakių rajono 

meno mokyklos 

jaunių choras 

„Aušrinės“; 

 

R.Valaitienė 

2 2019 

lapkritis - 

gruodis 

Lietuvos vaikų jungtinis choras – Šakių 

filialas“ III etapas. Partneriai LNKC, 

muzikos mokykla „Ugnelė“. 

Projekto dalyviai: 

Vilkaviškio rajono Virbalio pagrindinė 

mokykla; 

Jurbarko kultūros centras; 

Vilkaviškio r. Alvito mokykla-

daugiafunkcis centras; 

Vilkaviškio muzikos mokykla; 

Sintautų pagrindinė mokykla; 

Šakių "Žiburio" gimnazija; 

Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla. 

Jaunių choras 

„Aušrinės“ 

R.Valaitienė 

3 2019-05-18 Akcija „Gatvės muzikos diena“ Muzikos ir 

dailės skyrių 

mokiniai 

A.Stankaitienė 

4 2019-05-24 Projektas – akcija „Linkime 

pasveikti“ LSMU Vaikų ligų klinikos 

vaikams. Partneris LSMU Vaikų ligų 

klinika. 

Jaunučių choras, 

muzikos 

skyriaus 

mokiniai 

Dž.Gurskytė 

5 2019-05-30-

2019-06-02  

V tarptautinis akordeonininkų sąskrydis 

"Su meile akordeonui". 

Akordeono 

klasės mokiniai 

B.Duobienė 

Nr. Data Renginys Mokytojas 

2 2019-01-

2019-03 

Solfedžio  konkursas „Klausau – girdžiu – išgirstu“ A.Stankaitienė 

3 2019-04-04 II ansamblinio muzikavimo festivalis „Mes vieno kraujo 

– aš ir tu“; 

 

S.Povilaitienė 

1 2019-04-13 II respublikinis Šakių pianistų konkursas J.Frankaitė 

4 2019-04-17 X moksleivių chorų festivalis „Lai skamba jaunos 

širdys“; 

 

R.Valaitienė 

5 2019-10-23 V respublikinis jaunųjų pianistų festivalis „Rudens 

spalvos“ Gelgaudiškio dvare. 

G.Samajauskienė, 

L.O.Stanaitienė 
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6 2019-07-06 Projektas – festivalis „Skamba, skamba 

Šakiai“ 

 

Orkestras M.Ziba 

7 2019-08-24 Kūrybinė stovykla „P.Vaičaičio tėviškė 

vaikų akimis“ 

 

Dailės skyriaus 

4-7 klasių 

mokiniai 

L.Rūgytė 

8 2019-09-20 Akcija „Visa Lietuva šoka“ 

 

Šokio skyriaus 

mokiniai 

J.Lukauskienė 

9 2019-09-28 Kūrybinis projektas. Partneris – Jurbarko 

A.Sodeikos meno mokykla. 

Dailės skyriaus 

mokiniai 

L.Rūgytė 

10 2019-10-15 Projektas „Pamoka su kompozitoriumi“ 

 

Muzikos 

skyriaus 

mokiniai 

Dž.Gurskytė 

 

5. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais: 

 

5.1. Mokykla glaudžiai bendradarbiauja su šiais socialiniais partneriais: 

 

1 Kitos ugdymo 

įstaigos: 

1. Birštono meno mokykla; 

2. Dobelės valstybinės gimnazija (Latvija); 

3. Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykla; 

4. Gargždų muzikos mokykla; 

5. Garliavos meno mokykla; 

6. Gelgaudiškio darželis „Eglutė“; 

7. Gelgaudiškio mokykla; 

8. Griškabūdžio gimnazija; 

9. Jurbarko A.Sodeikos muzikos mokykla; 

10. Kaišiadorių meno mokykla; 

11. Kauno A.Kačanausko muzikos mokykla; 

12. Kauno I muzikos mokykla; 

13. Kauno J.Jablonskio gimnazija; 

14. Kauno J.Gruodžio konservatorija; 

15. Kauno J.Naujalio muzikos gimnazija; 

16. Kauno M.Petrausko muzikos mokykla; 

17. Klaipėdos J.Kačinsko muzikos mokykla; 

18. Klaipėdos universitetas; 

19. Kriūkų mokykla daugiafunkcis centras; 

20. Kudirkos Naumiesčio gimnazija; 

21. Kuršėnų meno mokykla; 

22. Lazdijų meno mokykla; 

23. Lekėčių mokykla daugiafunkcis centras; 

24. Lietuvos muzikos ir teatro akademija; 

25. Lukšių V.Grybo gimnazija; 

26. Marijampolės meno mokykla; 

27. Muzikos mokykla „Ugnelė“; 

28. Naujosios Akmenės muzikos mokykla; 

29. Panevėžio muzikos mokykla; 

30. Plokščių mokykla – daugiafunkcis centras; 

31. Raseinių meno mokykla, Ariogalos filialas; 

32. Sintautų mokykla; 
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33. Šakių „Varpo“ mokykla; 

34. Šakių „Žiburio“ gimnazija; 

35. Šakių lopšelis – darželis „Berželis“; 

36. Šakių lopšelis – darželis „Klevelis“; 

37. Trakų meno mokykla; 

38. Trakų Vokės dvaras; 

39. VDU muzikos akademija; 

40. Vilkaviškio muzikos mokykla; 

41. Vilkaviškio r. Alvito pagrindinė mokykla; 

42. Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinė mokykla; 

43. Vilkaviškio vyskupijos KKC muzikos skyrius; 

44. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija; 

45. Visagino meno mokykla; 

2 Kitos įstaigos ir 

organizacijos 

1. Gelgaudiškio kultūros centras; 

2. Griškabūdžio kultūros centras; 

3. Jurbarko kultūros centras; 

4. Jurbarko švietimo centras; 

5. Kauno švietimo centras; 

6. Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija; 

7. Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras”; 

8. Kudirkos Naumiesčio biblioteka; 

9. Kudirkos Naumiesčio kultūros centras; 

10. Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos muziejus; 

11. Kukarskės globos namai; 

12. Lekėčių kultūros centras; 

13. Lietuvos kompozitorių sąjunga; 

14. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras; 

15. Lietuvos nacionalinis kultūros centras; 

16. Lietuvos Respublikos Seimas; 

17. Lukšių kultūros centras, Zyplių dvaras; 

18. MO muziejus; 

19. Paliekio dvaras; 

20. Pensininkų sąjunga „Bočiai“; 

21. Plungės kultūros centras; 

22. Prienų kultūros centras; 

23. Sintautų kultūros centras; 

24. Šakių evangelikų liuteronų parapija. 

25. Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centras; 

26. Šakių kultūros centras; 

27. Šakių miesto biblioteka; 

28. Šakių rajono savivaldybė; 

29. Šakių socialinių paslaugų centras; 

30. UAB „Gulbelės prekyba“ 

31. UAB „Lauksva“; 

32. VŠĮ „Mano nata“ 

33. VŠĮ Šakių ligoninė; 

34. Zanavykų krašto muziejus; 

 

6. Vadyba ir administravimas, įstaigos vadovo kvalifikacijos kėlimas, įstaigos veiklos tobulinimas 
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6.1. Įstaigoje nustatytos atsakomybės sritys, darbuotojams ir mokytojams paskirstytos užduotys, 

kuriamos darbo grupės, viešinama mokyklos veikla, planingai paskirstomi resursai. Mokykloje 

nuolat vykdyta ugdymo proceso priežiūra bei ugdymo programų ir rezultatų analizė. Ugdymo 

kokybė ir rezultatai buvo analizuojami ir aptariami Metodinėje taryboje, metodinėse grupėse. 

Siekta, kad mokykloje aktyviai dirbtų darbo grupės bei savivaldos institucijos. Direktorius 

vadovavo Mokytojų tarybai ir koordinavo Mokyklos tarybos, Metodinės tarybos veiklą. 

Savivaldos institucijoms teikė informaciją, dalyvavo jų posėdžiuose, vykdė Švietimo ir mokslo 

ministerijos, Švietimo skyriaus dokumentų, reglamentuojančių švietimo ir neformaliojo švietimo 

veiklą, analizę ir sklaidą. Siekta, kad mokykla kiekvienam vaikui užtikrintų kokybiškas ugdymo 

sąlygas, atsižvelgiant į vaiko gebėjimus, poreikius ir mokyklos galimybes. Mokinių daromą 

pažangą, ugdymosi pasiekimus ir sunkumus mokytojai aptarė su mokiniais ir jų tėvais individualių 

susitikimų, akademinių koncertų, dailės darbų peržiūrų, telefoninių pokalbių metu. 

6.2.Direktorius dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose: 

6.2.1. 2019-03-20 Nr. BA-2019-0905. „Švietimo sistemos pokyčiai pereinant iš neformalaus 

muzikinio ugdymo į formalųjį muzikinį ugdymą“ (6 ak. val.); 

6.2.2. 2019-04-26 Nr. M-2373. „Tarptautiniai projektai: iššūkiai ir galimybės“ (6 ak. val.); 

6.2.3. 2019-05-03 Nr.1280. „Gabių vaikų sėkmingo muzikinio ugdymo galimybės ir 

problemos“ (6 ak. val.); 

6.2.4. 2019-06-17 Nr. 1853. „Pažintis su Mažeikių krašto kultūros paveldu“ (8 ak. val.). 

 

7. Pagrindinės 2019 metų problemos 

 

7.1. Didelis „važinėjančių“ mokinių ir mokytojų skaičius riboja kai kurias ugdymo formas; 

7.2. Blogas susisiekimas neleidžia visiems norintiems lankyti meno mokyklą; 

7.3. Trūksta rūbinių mokiniams; 

7.4. Sunku pritraukti naujų mokytojų, koncertmeisterių ir juos išlaikyti; 

7.5. Silpnėjanti mokinių mokymosi motyvacija; 

7.6. Mažėjantis mokinių skaičius muzikos skyriuje; 

7.7. Didelis mokymosi krūvis bendrojo lavinimo mokyklose palieka mažiau laiko neformaliojo 

ugdymo veiklai. 

 

8. Veiklos perspektyvos 2020 metams 

 

8.1.Sudaryti palankias sąlygas kiekvieno mokinio aktyviam ugdymui(si) ir asmeninei pažangai bei 

saviraiškos poreikių tenkinimui:  

8.1.1. Taikant įvairias metodines priemones, stiprinti mokinių aktyvumą ir mokėjimo mokytis 

kompetenciją; 

8.1.2. Ugdyti mokinių atsakomybę už savo mokymąsi ir lankomumą; 

8.1.3. Teikti kokybišką ir savalaikę pagalbą mokiniams, jų tėvams, mokytojams. 

8.2.Skatinti bendruomenės narių pilietiškumą bei partnerystę siekiant mokinio ir mokyklos sėkmės: 

8.2.1. Gerinti mokyklos įvaizdį vietos bendruomenėje; 

8.2.2. Tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo su mokinių tėvais sistemą; 

8.2.3. Plėsti ryšius su socialiniais partneriais, vykdyti bendrus projektus. 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Einaras Martinaitis 


