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KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS
I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
Kėdainių muzikos mokykla yra neformaliojo švietimo įstaiga, vykdanti kryptingas meninio
ugdymo programas ar programų modulius, tenkinanti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų meninio
ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padedanti įgyti profesinei, visuomeninei veiklai ar asmeniniam
gyvenimui būtinas kompetencijas. Mokyklos veikla grindžiama laisvanoriškumo, kūrybiškumo ir
demokratijos principais, poreikiu tobulėti.
Kėdainių muzikos mokyklos 2018 metų veiklos planą rengė mokyklos direktorės 2017 m.
lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-280 sudaryta darbo grupė.
II. SKYRIUS
KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2017 METŲ
VEIKLOS IR UGDYMO ANALIZĖ
2017 metais mokykloje ir jos skyriuose mokėsi 486 mokiniai.
Kryptingai vykdytos edukacinės programos, kviečiant apsilankyti mokykloje darželinukus ir
bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinius, pasiekė tikslą – gegužės–rugpjūčio mėnesiais
mokytis muzikos mokykloje pareiškė norą 82 mokiniai.
Ugdytiniams sudarytos galimybės lankyti modernaus dainavimo ir baleto studijas. Krakių
ir Akademijos gimnazijose, atsižvelgiant į mokyklos galimybes, nuo 2017 m. spalio 1 d. dirbama
pagal naują ugdymo modelį – siūloma mokytis dainavimo ir groti fortepijonu.
Miesto ir rajono bendruomenei ketvirtus metus iš eilės pasiūlėme dalyvauti Suaugusiųjų
muzikinės raiškos studijų veikloje. Modernaus dainavimo suaugusiųjų grupė – aktyviai
koncertuojantis kolektyvas, 2017 metais dalyvavo respublikiniame Suaugusiųjų muzikinės raiškos
festivalyje. Pagal Suaugusiųjų individualizuotos muzikinės raiškos programą mokykloje mokoma
groti fortepijonu, smuiku, akordeonu, gitara.
Įgyvendinant mokyklos strateginiame veiklos plane ir metinės veiklos plane numatytus
uždavinius, buvo tobulinamas ugdymo procesas, pateikiant ugdytiniams lankstesnes ugdymo
programas, pritaikytas pagal individualias mokinio savybes ir gebėjimus.
Treti metai mokykloje vykdoma profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio programa
– formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos dalis gabiems ir itin gabiems mokiniams.
Programos vykdymą koordinuoja Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų gimnazijos Gabių menui
vaikų ugdymo centras.
Ugdymo plane atsirado nauja, bandomoji džiazinio muzikavimo programa, kurioje
ugdytiniai gali plėsti teorines, praktines džiazo improvizacijos žinias. Programa orientuota į
vyresniųjų klasių Pagrindinio, Muzikos mėgėjų ir Tęstinio ugdymo programų mokinius.
2017 m. pagal FŠPU programą mokėsi 311 ugdytinių:

Skyriaus pavadinimas
Fortepijono
Styginių

Pradinis
muzikinis
ugdymas
43
50

Pagrindinis muzikinis
ugdymas
41
34
2

Profesinės linkmės
muzikinio ugdymo
modulis
2
5

Pučiamųjų
Akordeono
Liaudies instrumentų
Iš viso

56
11
18
178

2
2
—
11

32
8
7
122

2017 metais Neformaliojo švietimo programose mokėsi 183 dalyviai:
Dalyvių skaičius
18
34
74
15
19
23
183

Programos pavadinimas
Suaugusiųjų muzikinės raiškos studija
Ankstyvasis muzikinis ugdymas
Muzikos mėgėjų ugdymas
Tęstinis muzikinis ugdymas
Dainavimo studija
Baleto studija
Iš viso

Mokykla sudarė sąlygas ugdytiniams dalyvauti 33-iuose respublikiniuose ir tarptautiniuose
konkursuose, kuriuose 42 mokyklos jaunieji muzikantai tapo laureatais ir diplomantais. 2017 m.
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Gabių vaikų rėmimo fondo komisijos siūlymu už
pasiekimus meninėje veikloje piniginiai prizai buvo skirti mokiniams – Povilui Neliupšiui, Karinai
Žukaitei, Ugnei Grigaliūnaitei, Dijui Gabrieliui Ramanauskui, Neringai Guliokaitei, Justei
Kvedaravičiūtei, Rugilei Pikelytei ir Martynui Skipariui. Pagerbtos mokytojos Rasa Gužauskaitė,
Dalia Valdajevienė, Genė Gusiniauskienė, koncertmeisterės Edita Sasnauskienė ir Aelita
Petrauskienė.
Mokyklos Metų Mokytojo nominacija 2017 m. buvo įteikta puikių rezultatų pedagoginėje
veikloje pasiekusioms mokytojoms Genei Gusiniauskienei ir Zinai Geičienei.
Ryškus ir aktyvus mokyklos muzikinis-kultūrinis gyvenimas. Mokyklos kolektyvai surengė
per 75 įvairaus pobūdžio koncertus mieste, rajone, respublikoje ir užsienyje. Rugsėjo pradžioje
mokyklos kolektyvai aktyviai įsiliejo į Kėdainių miesto šventės renginius.
Aktyviai bendravome ir bendradarbiavome su mokinių tėvais, vyko susirinkimai, įvairūs
renginiai mokykloje. Reikšmingiausi: „Diena kitaip“ – padėkų ir nominacijų įteikimo vakaras. Jame
pagerbti aktyvūs, gabūs, žingeidūs mokiniai ir jų tėveliai; popietė „Muzikuojame drauge“, skirta
Šeimos dienai; tradiciniai kalėdiniai koncertai miesto visuomenei.
Mokytojų komanda organizavo edukacinę vakaronę „Iš kraičio skrynios“, skirtą Tautinio
kostiumo metams paminėti.
Aktyviai į mokyklos gyvenimą įsiliejo mokinių tarybos nariai – teikė pasiūlymus, rengiant
mokyklos 2017–2019 metų strateginį planą. Koordinuojami mokyklos direktoriaus pavaduotojos
ugdymui ir renginių organizatorės, vykdė įvairias akcijas: Tolerancijos dienai paminėti, popietes
kalėdinio laikotarpio metu. Padėjo kurti renginių scenarijus, įsitraukė į įvairias veiklas juos
organizuojant. Labiausiai mokinių laukiamas renginys, skatinantis bendruomeniškumą ir
kūrybiškumą – „Naktis mokykloje“.
Gegužės mėn. organizuotas II saksofonininkų festivalis „Kėdainiai-2017“, sulaukęs gausaus
dalyvių ir klausytojų būrio, skambėjo kitose erdvėse – miesto Rotušės kiemelyje, senamiestyje.
Lapkričio mėn. fortepijono skyriaus mokytojos organizavo II respublikinį fortepijoninės ir
kamerinės muzikos festivalį „Vaikystės perlai“. Festivalyje dalyvavo apie 120 dalyvių iš įvairių
respublikos meno ir muzikos mokyklų.
2017 metais mokykla teikė 2 projektines paraiškas – Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos ir Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerijos skelbtiems projektų rėmimo
konkursams. Abi paraiškos patenkintos – gauta finansinė parama respublikiniams projektams
„Folkvirusas“ ir „Suaugusiųjų muzikinės raiškos festivalis“ vykdyti. Projektiniuose renginiuose
atsiskleidė mokyklos bendruomeniškumas, mokytojų ir mokinių kūrybiškumas bei naujos
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bendradarbiavimo su kitomis respublikos meno ir muzikos mokyklomis galimybės.
Populiari mokomųjų kolektyvų – pučiamųjų ir styginių instrumentų orkestrų veikla, kurioje
dalyvauja, mokyklos mokytojai ir mokiniai. Mokiniams, girdintiems ir matantiems muzikuojančius
mokytojus, ši veiklos forma yra neabejotinas motyvacijos skatinimas.
Mokyklos veikla nuolat viešinama rajono žiniasklaidoje, internetinėje svetainėje, mokyklos
Facebook paskyroje, informaciniame teleekrane. Darbuotojai, atsakingi už mokyklos įvaizdžio
formavimą ir viešuosius ryšius, fotografuoja ir filmuoja mokyklos renginius, seka informaciją apie
mokyklą spaudoje, ją kaupia, registruoja ir archyvuoja mokyklos renginius, mokytojų ir mokinių
koncertinę veiklą. Rašomas mokyklos metraštis. Ruošiama leidybai menotyrininko Jono
Jucevičiaus knyga apie Kėdainių muzikos mokyklą.
2017 metais muzikos mokykla išleido 46 absolventus. Pilną bazinį mokyklos kursą baigė 39
ugdytiniai, Muzikos mėgėjų skyriuje – 7. Į aukštesnės pakopos meno krypčių mokymo įstaigą –
Kauno J. Gruodžio konservatoriją – įstojo 5 ugdytiniai: Vytas Petkevičius (bosinė gitara), Simas
Astrauskas (mušamieji ), Neda Baršauskaitė (smuikas), Karina Berankytė (teorinis skyrius), Karina
Žukaitė (džiazinis akordeonas).
2017 metais mokykloje buvo šie mokomieji kolektyvai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pučiamųjų instrumentų orkestras, vadovas D. Sasnauskas
Styginių instrumentų orkestras, vadovė Z. Smikienė
Fortepijoninis duetas, vadovės A. Petrauskienė ir G. Rasčiauskienė
Instrumentinis ansamblis, vadovės R. Gužauskaitė, I. Kolganova, V. Prušinskienė
Kanklininkių ansambliai, vadovė D. Valdajevienė
Instrumentinis ansamblis, vadovė G. Gusiniauskienė
Smuikininkų ansamblis, vadovė A. Adomynaitė
Kamerinis ansamblis, vadovės O. Lukšienė, Z. Geičienė, J. Maksimec
Instrumentinis ansamblis (ritmo grupė), vadovas V. Vidikas
Fleitų kvartetas, vadovė J. Maksimec
Smuikininkų ansamblis, vadovė V. Stanienė
Saksofonininkų ansamblis, vadovas R. Šulcas
Kanklininkių ansamblis, vadovė D. Jagelavičiūtė
Gitaristų ansamblis, vadovė R. Vizbarienė
Gitaristų ansamblis, vadovas A. Zenevičius
Pučiamųjų instrumentų ansamblis, vadovas V. Naruševičius

Mokyklos ugdytinių ir mokytojų dalyvavimas ir pasiekimai įvairiuose respublikiniuose
bei tarptautiniuose konkursuose:
Pučiamųjų instrumentų skyrius:
2017-02-05 I tarptautinis kamerinės muzikos konkursas „Musica Brilliante“ Vilniaus
Naujosios Vilnios muzikos mokykloje. Dalyvavo Aistė Bugaitė (kamerinis ansamblis) (J.
Maksimec).
2017-04-21 Tarptautinis ritminės muzikos konkursas Liepojoje, Latvijoje. Dalyvavo
Agnietė Kaciucevičiūtė, Miglė Sabulytė, Viktorija Kiaunytė, Margarita Klumbytė. II vietos
laureatės. (J. Maksimec, konc. E. Sasnauskienė).
2017-05-05 Tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Mažieji talentai 2017“ Utenos muzikos
mokykloje. Dalyvavo Aurius Sakalauskas – laureatas (D. Sasnauskas, konc. E. Sasnauskienė) ir
Adrijana Valentinavičiūtė – diplomantė (J. Maksimec, konc. E. Sasnauskienė).
2017-06-06/08 A. Vizgirdos tarptautinis jaunųjų fleitistų konkursas Nidoje. Dalyvavo Aistė
Bugaitė ir Agnietė Kaciucevičiūtė, akomp. E. Sasnauskienė, V. Prušinskienė (J. Maksimec).
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2017-11-18 A. Budrio III medinių pučiamųjų instrumentų solistų konkursas M. K Čiurlionio
menų gimnazijoje. Dalyvavo Agnietė Kaciucevičiūtė ir Aistė Bugaitė, konc. V. Prušinskienė (J.
Maksimec).
2017-11-25 II nacionalinis P. Vyšniausko konkursas Plungėje. Dalyvavo Jokūbas Jurevičius
ir saksofonininkų ansamblis, konc. E. Sasnauskienė (R. Šulcas).
Styginių instrumentų skyrius:
2017-02-08 K. Ivaškevičiaus styginių instrumentų konkursas Kauno J. Naujalio gimnazijoje.
Dalyvavo Gabija Petkevičiūtė, Merkys Šablevičius – diplomantas, Neda Baršauskaitė, Agnė
Virkutytė, Vaiva Jakštaitė, konc. J. Čerenkovienė, A. Petrauskienė (Z. Smikienė, Z. Geičienė, I.
Kolganova).
2017-03-15 II respublikinis styginių instrumentų pjesių konkursas „Crescendo“ Jonavos J.
Miščiukaitės meno mokykloje. Dalyvavo Gustė Greičiūtė, Karina Petrovaitė, Liepa Jakštaitė,
Lukrecija Šašytė, Neda Baršauskaitė, Olivija Ročkaitė, Rebeka Masandavičiūtė – laureatė, Merkys
Šablevičius – laureatas (E. Bujanauskienė, E. Šablevičius, Z. Geičienė, A. Adomynaitė, I.
Kolganova, Z. Smikienė, konc. E. Sasnauskienė, L. Šidlauskaitė, L. Melnikienė, J. Čerenkovienė).
2017-03-24 I tarptautinis konkursas „Muzikuojantys berniukai“ Klaipėdoje. Dalyvavo
Merkys Šablevičius – diplomantas (Z. Smikienė, konc. A. Petrauskienė).
2017-04-01 XI tarptautinis jaunųjų atlikėjų festivalis-konkursas „Giovani virtuosi“ Alytuje.
Dalyvavo Rebeka Masandavičiūtė – laureatė (Z. Smikienė, konc. A. Petrauskienė).
2017-04-02 II respublikinis muzikos ir meno mokyklų jaunųjų violončelininkų konkursas B.
Jonušo muzikos mokykloje Vilniuje. Dalyvavo Olivija Ročkaitė ir Rebeka Masandavičiūtė –
laureatės (Z. Smikienė, konc. A. Petrauskienė).
2017-04-12 IV tarptautinis kamerinių ansamblių konkursas Liepojoje. Dalyvavo Danielė
Paužaitė (kamerinis ansamblis) (Z. Geičienė).
2017-04-06 respublikinis fortepijono ir styginių instrumentų jaunųjų atlikėjų festivaliskonkursas „Muzikinė mozaika“ Panevėžio r. muzikos mokykloje. Dalyvavo Gabija Petkevičiūtė ir
Justė Cesevičiūtė – laureatės (Z. Smikienė, konc. A. Petrauskienė).
2017-11-18 IV respublikinis styginių instrumentų konkursas „Muzikinės akimirkos“ Kauno
I muzikos mokykloje. Dalyvavo Rebeka Masandavičiūtė – diplomantė, Merkys Šablevičius – II
vietos laureatas, Olivija Ročkaitė (Z. Smikienė, konc. A. Petrauskienė).
Fortepijono skyrius:
2017-02-07 I respublikinis festivalis-konkursas „Grand Pas“ Kaišiadorių meno mokykloje.
Dalyvavo Mantas Diržinskas – II vietos laureatas (L. Šidlauskaitė).
2017-02-24 II tarptautinis prof. V. Vitaitės fortepijoninių ansamblių konkursas Utenoje.
Dalyvavo Urtė Masilionė ir Jorūnė Kutavičiūtė (A. Petrauskienė, G. Rasčiauskienė).
2017-02-25,26 I tarptautinis kamerinės muzikos konkursas „Musica Briliante 2017“
Naujojoje Vilnioje. Dalyvavo Elzė Kaziukonytė (kamerinis ansamblis) (O. Lukšienė).
2017-04-05 Lietuvos jaunųjų pianistų konkursas „Čiurlionio jūra“ Radviliškyje. Dalyvavo
Ema Gelažauskaitė – II vietos laureatė, Mantas Diržinskas – diplomantas (J. Čerenkovienė, L.
Šidlauskaitė).
2017-04-08 I respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Klaviatūros karalystė“ Kaune.
Dalyvavo Atėnė Lukauskaitė – II vietos laureatė (O. Lukšienė).
2017-04-28 XVII respublikinis fortepijoninių ansamblių konkursas „Skambinu su draugu“
Elektrėnuose. Dalyvavo Saulė Masilionė ir Egita Spėčiūtė – laureatės (A. Petrauskienė).
2017-05-05 Tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Mažieji talentai 2017“ Utenoje.
Dalyvavo Benas Amalevičius – diplomantas (L. Melnikienė).
2017-05-20 Respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Jaunieji fortepijono lyderiai“ Kaune.
Dalyvavo Meda Juodenytė – I vietos laureatė (L. Melnikienė).
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2017-11-29–12-03 II tarptautinis konkursas „Edelweiss“ Vienoje, Austrijoje. Dalyvavo
Meda Juodenytė – II vietos laureatė (L. Melnikienė).
Akordeono ir tautinių instrumentų skyrius:
2017-03-18,19 XIII Nacionalinis J. Švedo konkursas Vilniuje. Dalyvavo Neringa Guliokaitė
– II vietos laureatė, Justė Kvedaravičiūtė – laureatė, Martynas Skiparius – laureatas, Rugilė Pikelytė
– laureatė, Dijus Gabrielius Ramanauskas – laureatas (D. Valdajevienė, G. Gusiniauskienė, konc. E.
Sasnauskienė ir A. Petrauskienė).
2017-04-10,12 XII tarptautinis akordeonistų konkursas „Ascoltate 2017“ Kaune. Dalyvavo
Ugnė Grigaliūnaitė – II vietos laureatė, Povilas Neliupšis – I vietos laureatas, Karina Žukaitė – I
vietos laureatė (R. Gužauskaitė, L. Labeckienė).
2017-04-08 III respublikinė jaunųjų kanklininkų olimpiada „Skambiosios stygos“
Klaipėdoje. Dalyvavo Neringa Guliokaitė – I laipsnio diplomantė (D. Valdajevienė, konc. A.
Petrauskienė).
2017-04-21 II respublikinis meno ir muzikos mokyklų profesinės linkmės muzikinio
ugdymo modulio jaunųjų atlikėjų ir kamerinių ansamblių konkursas Vilniuje. Dalyvavo Justė
Kvedaravičiūtė – diplomantė, Martynas Skiparius – II vietos laureatas, Neringa Guliokaitė (D.
Valdajevienė, konc. A. Petrauskienė).
2017-05-05 X tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Mažieji talentai 2017“ Utenoje.
Dalyvavo Rugilė Pikelytė – laureatė, Justė Kvedaravičiūtė – laureatė (G. Gusiniauskienė, D.
Valdajevienė, konc. J. Paulauskienė).
2017-05-05 I tarptautinis A. Ločerio akordeonistų konkursas Biržuose. Dalyvavo Ugnė
Grigaliūnaitė – Grand prix laimėjimas, Povilas Neliupšis – I vietos laureatas, Karina Žukaitė – I
vietos laureatė.
2017-06-07 V tarptautinis jaunųjų muzikantų konkursas „Olimpo musicale“ Prienuose.
Dalyvavo Neringa Guliokaitė – II vietos laureatė (D. Valdajevienė, konc. A. Petrauskienė).
2016-06-17,18 XI tarptautinis akordeonistų konkursas „Award 2017“ Rosseto mieste,
Italijoje. Dalyvavo Povilas Neliupšis – I vieta.
Teorinis skyrius:
2017-03-16 IV respublikinė vokalinių ansamblių šventė-konkursas „Pasiimsiu paukščio
balsą“. Dalyvavo mergaičių vokalinis ansamblis – diplomantai (Ž. Markova).
2017-04-19 respublikinis mokinių kompetencijų ugdymo projektas „Natų kraitelė 2017“
Vilniuje. Dalyvavo 5 klasės mokinių komanda – I vieta (Ž. Markova).
2017-11-11 respublikinis solfedžio konkursas-festivalis „Kelionė į muzikos šalį“ Vilniuje.
Dalyvavo 7 klasės mokinių komanda – II vieta (Ž. Markova).
2017 metais muzikos mokykloje dirbo 59 darbuotojai. Iš jų pedagogai – 48, 1 – renginių
organizatorius/metodininkas, 8 administracijos ir aptarnaujančio personalo, 2 – meninių kolektyvų
vadovai. Darbuotojų funkcijos reglamentuotos pareigybių aprašymais.
Vidutinis mokyklos mokytojų amžius metais – 45 metai. Vidutinis pedagoginio darbo stažas
metais – 28 metai. Daugiau nei pusė mokykloje dirbančių mokytojų – buvusieji mokyklos mokiniai.
2017 m. rugsėjo mėn. mokykloje pradėjo dirbti jauna specialistė Gretė Jokubauskienė, VDU
Muzikos akademijos solinio dainavimo katedros absolventė.
Jaunų žmonių pasirinkimas dirbti mūsų įstaigoje byloja apie gerą mikroklimatą, patrauklias
darbo ir savęs tobulinimo sąlygas.
Visi pedagogai turi privalomą darbui neformaliojo vaikų švietimo įstaigoje kvalifikaciją.
Šiuo metu mokykloje dirba 20 mokytojų metodininkų, 18 vyresniųjų mokytojų ir 10 mokytojų.
2017 metais mokytojams buvo sudarytos sąlygos mokytojų kvalifikacijai tobulinti,
mokytojai skatinami plėtoti savo kompetencijas, siekiant užtikrinti aukštą ugdymo kokybę.
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Mokytojai aktyviai lankė kvalifikacijos renginius, tobulino savo kompetencijas. Sudaryta mokytojų
ir pagalbos mokiniui specialistų 2018-2020 metų perspektyvinė atestacijos programa.
Skyrių organizaciniais reikalais rūpinosi veiklos koordinatoriai. 2017 metų rugpjūčio mėnesį
įvyko skyrių veiklos koordinatorių rotacija (skyrių veiklos koordinatoriai pasikeitė fortepijono,
pučiamųjų ir styginių instrumentų skyriuose).
Mokyklos metodiniam darbui vadovavo direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Atskirų skyrių
metodiniam darbui vadovavo metodinių grupių vadovai.
Metodinėse grupėse buvo įgyvendinama gerosios patirties sklaida: skaitomi ir aptariami
mokytojų metodiniai pranešimai, vedamos atviros pamokos, aptariami mokinių pasiruošimai
koncertams, festivaliams, konkursams, egzaminams. Diskutuojama, kaip ugdyti mokinių
muzikalumą, kūrybiškumą, sceninį meistriškumą, mokymosi motyvaciją, glaudžiau bendradarbiauti
su mokinių tėvais. Metodinės tarybos rekomendacijos – aktyviau lankyti vieniems kitų atviras
pamokas, skleisti informaciją apie ugdymo naujoves, grįžus iš kvalifikacijos renginių, ieškoti
veiksmingesnių mokymo metodų.
Metodinėse grupėse buvo analizuojamos ir vertinamos dalykų ugdymo programos,
nagrinėjamas ugdymo turinio planavimas ir įgyvendinimas, mokinių pažangos bei vertinimo tvarka.
Organizuoti seminarai įvairių instrumentų mokytojams: vasario mėn. – fortepijono
mokytojams „Ansamblinio grojimo įgūdžių lavinimas“ (lektorė I. Vyšniauskaitė, Nacionalinės M.
K. Čiurlionio menų gimnazijos vyr. mokytoja) ir fleitos mokytojams „XIX-XX a. prancūzų
instrumentinės muzikos mokyklos ugdymo tipai“ (lektorius J. Mačys).
Kovo mėnesį mokykloje vyko seminaras styginių instrumentų skyriuje „Klasikinės gitaros
mokymo muzikos mokykloje ypatumai“ (lektorė I. Raginienė, Kauno Juozo Gruodžio
konservatorijos dėstytoja). Kovo mėn. mokykloje taip pat vyko Vilniaus kolegijos menų fakulteto
Ritmo katedros studentų koncertas ir studijų programų pristatymas (J. Stankevičius). Akordeono
skyriaus mokytojai kovo mėnesį organizavo seminarą „Baroko epochos kūrinių pritaikymas
akordeonui“ (lektoriai Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos dėst. L. Salijus ir Kauno I-osios
muzikos mokyklos mokyt. metodininkė J. Macevičienė). Kovo mėnesį mokykloje svečiavosi
Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos mokiniai ir dėstytojai, pristatę mokymo
programas.
Balandžio mėn. mokykloje vyko perkusininko, A. Gotesmano edukacinė pamoka muzikos
mokyklos mokiniams ir mokytojams.
Spalio mėnesį mokyklos mokytojai dalyvavo seminare „Emocinis intelektas – asmeninio
efektyvumo pamatas. Pedagogo emocinio intelekto ugdymas“. Lektorė L. Laurinčiukienė.
Lapkričio mėn. organizuota paskaita-diskusija miesto ir rajono muzikos mokytojams ir
mokiniams „Vokalo technikos ir improvizacijos metodai“ (lektorės A. Paliušė ir L. Budreckytė,
Vilniaus Kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto dėstytojos).
Mokyklos pedagogai bendradarbiavo su kitų šalies muzikos mokyklų mokytojais, dalinosi
darbo patirtimi. Organizuoti bendri styginių instrumentų, fortepijono skyrių mokytojų ir mokinių
koncertai su Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla, palaikome dalykinius ryšius su Kauno
Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademija, Kauno Juozo Gruodžio konservatorija,
Nacionaline Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų gimnazija, Raseinių meno mokykla, Biržų
Vlado Jakubėno, Panevėžio raj. ir Kupiškio muzikos mokyklomis.
Mokyklos mokytojai konsultavo rajono švietimo ir kultūros įstaigas kultūrinės veiklos
klausimais, rengė edukacines pamokas bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams (R. Stanionienė),
ruošė Lietuvos mokinių muzikos olimpiados užduotis rajoniniam turui (R. Kutraitė, N.
Prascevičienė).
Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Kėdainių Ryto progimnazija, Biržų Vlado
Jakubėno muzikos mokykla, Raseinių meno mokykla, Kėdainių lopšeliu-darželiu „Žilvitis“,
Kėdainių pagalbos šeimai centru.
Mokykla ir toliau bendradarbiauja su Krašto muziejaus Daugiakultūriu centru, Kultūros
centru, Švietimo pagalbos tarnyba, Dailės mokykla, Janinos Monkutė-Marks muziejumi-galerija,
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Dotnuvos slaugos namais, Kėdainių kalbų mokykla, Kėdainių rajono neįgaliųjų draugija. Mokykla
yra Kėdainių neformaliojo ugdymo asociacijos narė.
Mokyklos direktorius ir pavaduotojas ugdymui įgijo vadybines kvalifikacines kategorijas.
Trys mokytojai įgijo neformaliojo ugdymo fortepijono mokytojų metodininkų kategorijas.
Mokyklos vadovai pastoviai sekė švietimo sistemoje vykstančius pokyčius, domėjosi
muzikiniu švietimu kituose rajonuose, kitose šalyse, tobulino savo kompetencijas seminaruose,
skirtuose mokyklų vadovams, stengėsi numatyti būsimas problemas, paruošti mokyklos bazę ateities
veiklai. Taip elgtis buvo skatinama ir visa mokytojų komanda. Visų bendruomenės narių
bendravimas buvo pagrįstas demokratijos principais, visi su mokyklos veikla susiję sprendimai buvo
priimti tik aptarus savivaldos institucijose ir pritarus ar pasiūlius Mokyklos tarybai, darbe
vadovautasi strateginiu ir metiniu veiklos planu, mokyklos nuostatais, mokyklos veiklą
reglamentuojančiais dokumentais, todėl visos su mokyklos veikla susijusios problemos buvo
išspręstos sklandžiai, be konfliktų. Traumų atvejų mokykloje nebuvo. Psichotropinių ir narkotinių
medžiagų vartojimo atvejų nepasitaikė.
Didelis dėmesys buvo skiriamas patrauklaus mokyklos įvaizdžio formavimui, saugios,
sveikos, atitinkančios higienos reikalavimus aplinkos, estetiško interjero kūrimui, ugdytinių fizinio
ir psichologinio saugumo užtikrinimui, darbuotojų darbo sąlygų, mokinių ugdymosi sąlygų
gerinimui. Saugesnę aplinką užtikrinti mokyklos viduje ir išorėje padėjo stebėjimo kameros.
Mokyklos biudžetą sudaro savivaldybės biudžeto asignavimai, tėvų įnašai, pajamos, gautos
už atsitiktines paslaugas, mokinio krepšelio lėšos, parama. 2017 m. mokyklos finansinė padėtis
buvo stabili. Iš mokyklos biudžeto (tėvų įnašai) nenaudojamos rūsio patalpos pritaikytos ugdymo
procesui – įrengta orkestro studija. Įsigyta ir sumontuota koncertų salės apšvietimo įranga.
Sutvarkytas Mažosios koncertų salės interjeras. Klasės aprūpintos reikalingais baldais, įsigyta naujų
muzikos instrumentų. Teorinių disciplinų kabinetuose pakabinti teleekranai. 2017 metais mokykla
įsigijo 3 naujus kompiuterius. Gauta materialinė parama – geros būklės mokykliniai baldai ir
kompiuterinė technika.
Pagal mokyklos patvirtintą tvarką, mokytojai į siauresnės specializacijos kvalifikacijos
tobulinimo seminarus vyko savo lėšomis. Dalies konkursų, festivalių kelionės arba dalyvio
mokesčio išlaidos, pagal galiojančią vidaus tvarką buvo dengiamos iš mokyklos 2 proc. paramos,
rėmėjų lėšų. Mokytojams, vykstantiems į mokyklos skyrius Krakėse ir Akademijoje nuosavais
automobiliais, pagal savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką „Dėl nuosavų automobilių naudojimo
tarnybiniais tikslais“ buvo mokamos kompensacijos už kurą.
2017 metais finansinių įsiskolinimų neturėjome. Mokyklos rėmėjai 2017 metais: Labdaros ir
paramos fondas „Viltis-Vikonda“, AB „Lifosa“ paramos fondas, mokyklos bendruomenės nariai,
pervedantys 2 % pajamų mokesčio.
Mokyklos veiklos įvertinimas pagal atskirus kriterijus
Labai
gerai

Mokyklos veiklos sritis
Mokyklos metinės veiklos programos kūrimas
ir įgyvendinimas
Ugdymo turinio planavimas ir įgyvendinimas
Ugdymo programų įgyvendinimas
Mokinių poreikių tenkinimas
Mokinių fizinis ir psichologinis saugumas
Mokyklos metodinis darbas
Mokyklos tarptautiniai ryšiai
Koncertinė veikla
Meninė labdara
Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais

Gerai

Iš dalies
atitinka
reikalavimus

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
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Blogai

Mokyklos ūkinė, finansinė veikla
Mokyklos veiklos finansavimas

+
+
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III. SKYRIUS
2018 METŲ MOKYKLOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1. Ugdymo prieinamumo ir kokybės užtikrinimas, sukuriant palankiausias galimybes ugdytiniui realizuoti individualius gebėjimus.
1.1.–1.4. uždaviniai.
2. Muzikinės švietėjiško veiklos plėtojimas, pasitelkiant socialinius partnerius, puoselėjant tradicijas bei ugdant bendruomeniškumą.
2.1.–2.3. uždaviniai.
3. Mokyklos bendruomenės narių mokymosi kompetencijų plėtra bendradarbiaujant, skleidžiant gerąją patirtį.
3.1.– 3.3.uždaviniai.
4. Efektyvus išteklių valdymas, turtinant mokyklos materialiąją aplinką.
4.1.–4.3. uždaviniai.
1. Tikslas: Ugdymo prieinamumo ir kokybės užtikrinimas, sukuriant palankiausias galimybes ugdytiniui realizuoti individualius gebėjimus.
Uždaviniai

Priemonės

Vykdytojai

1.1 Tobulinti ir papildyti
inovatyviais metodais
ugdymo programas, kad
kiekvienas vaikas mokymosi
procese patirtų sėkmę.

1.1.1. Skyrių susirinkimuose
analizuojami vaikų poreikiai,
aptariamos programos ir
repertuaras. Ieškoma naujų
darbo formų, metodikų,
programuojančių mokinį sėkmei.
1.1.2. Ugdytinių pasiekimų
analizė pasibaigus pusmečiui.

Administracija.
Skyrių veiklos
koordinatoriai.
Instrumento
mokytojai.

Pastoviai

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui.
Skyrių veiklos
koordinatoriai.
Instrumento

2018 05
2018 12

1.1.3.Tėvams pateikiama

Laikas

Pastoviai

Ištekliai
Žmogiškieji

Laukiamas rezultatas
Naujesnės ir patrauklesnės
ugdymo metodikos sudomins
mokinius, padės jiems
atsiskleisti.

Uždaviniai

1.2. Skatinti ugdytinius
tinkamai pasirinkti ugdymo
programos modulį.

1.3. Sumažinti ugdymosi
problemų turinčių mokinių
skaičių, skatinant vidinę
ugdymosi motyvaciją.

Priemonės

Vykdytojai

informaciją apie vaikų ugdymosi
procesą.
1.2.1. Su mokytojais, tėvais,
mokiniais pravedami pokalbiai
dėl galimybės ir tikslingumo
parinkti gebėjimus, interesus,
sveikatos būklę atitinkančią
programą.
1.2.2. Dėl objektyvių arba
subjektyvių priežasčių
ugdytiniui negebant ugdytis
pagal pasirinktą programą,
klausimas dėl ugdymo
programos pakeitimo svarstomas
Mokytojų taryboje.
1.3.1. Efektyvinti darbą
pamokoje tiems mokiniams,
kurie neturi noro arba galimybių
nuosekliai mokytis namuose,
ieškoti motyvacijos būdų.

mokytojai.

1.3.2. Mokykloje organizuoti
susitikimus su garsiais
muzikantais, kraštiečiais.

1.3.3. Organizuoti atviras
pamokas, pasikviečiant kitų

Laikas

Administracija.
Instrumento
mokytojai.

Pastoviai

Direkcinė
taryba.
Mokytojų
taryba.

2018 05
2018 12

Mokytojai.

2017 01-05
2017 09 -12

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui.
Projektų
vadovas.
Direktoriaus
pavaduotojas
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2018 metai

Ištekliai

Laukiamas rezultatas

Ugdymas bus lankstesnis,
ugdytiniai galės tikslingiau
ugdytis pagal jų poreikius
pritaikytą programą.

Produktyvus darbas klasėje,
atskirai dirbant su
sunkesnėmis kūrinių vietomis,
išradingai taikant mokymo
metodus, suteiks galimybę
įveikti technines problemas,
grodami namuose, tik įtvirtins
išmoktas muzikines frazes ir
visą kūrinį.
Susitikimai su įžymiais
muzikantais, kitų mokyklų
mokytojų pamokos paskatins
ugdymosi motyvaciją.

Uždaviniai

Priemonės
mokyklų mokytojus, jas pravesti
su mūsų mokiniais.

Vykdytojai

1.4.1. Steigti įvairios sudėties
ansamblius, parinkti repertuarą,
atsižvelgiant į ansamblio narių
interesus ir pageidavimus.
1.5.1. Organizuoti pažintinius
mokyklos giluminio veiklos
įsivertinimo modelio kūrimo
seminarus mokyklos
bendruomenei.
1.5.2. Atlikti tėvų ir mokinių
apklausas pagal pasirinktą
įsivertinimo būdą.
1.5.3. Įtraukti mokyklos
savivaldų atstovus į mokyklos
veiklos įsivertinimo komandas.
1.5.4. Mokyklos skyrių rajone
veiklos įvertinimas.

Ištekliai

Laukiamas rezultatas

ugdymui.
Projektų
vadovas

1. 3.4. Organizuoti vidinius
konkursus, įsteigiant
nominacijas.
1.4. Skatinti ansamblinį
muzikavimą, naujų meninių
studijų, atitinkančių vaikų ir
jaunimo interesus, kūrimąsi.
1.5. Organizuoti mokyklos
veiklos I-jį įsivertinimo
etapą.

Laikas

2018 04
2018 10

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui.
Mokytojai.
Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui.

Visus metus

Vidiniai konkursai skatins
dalyvauti visus norinčius,
neatrenkant pagal sugebėjimus
ir galimybes.
Ansamblinis muzikavimas
skatins pasitikėjimą savimi,
mažins scenos baimę, ugdys
atsakomybės jausmą.
Gautus duomenis panaudoti
mokyklos veiklos tobulinimui.

Išanalizavus ir įvertinus esamą
situaciją, priimti sprendimu,
kurie būtų racionalūs
mokyklos atžvilgiu ir palankūs
potencialiems ugdytiniams.
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2.Tikslas - muzikinės švietėjiškos veiklos plėtojimas, pasitelkiant socialinius partnerius, puoselėjant tradicijas bei ugdant bendruomeniškumą.
Uždaviniai
2.1 Stiprinti mokyklos
bendruomenę bendrų
veiklų organizavimu.
2.2 Teikti meninę labdarą,
skatinti ugdytinius
pastoviai demonstruoti
savo pasiekimus.

2.3. Bendradarbiauti su
kitomis šalies bei užsienio
meninio ugdymo
įstaigomis.

Priemonės
2.1.1. Tradicinių
renginių- vakaronių,
koncertų, minėjimų
organizavimas. Naujų
tradicijų kūrimas.
2.2.1. Koncertai miesto
visuomenei parodų
atidaryme, rajono
renginiuose, miesto ir
rajono mokyklose.

Vykdytojai
Direktorius.
Projektų vadovas.
Mokyklos taryba.
Mokinių taryba.

Laikas
Per 2018 metus

Ištekliai
Rėmėjų lėšos

Laukiami rezultatai
Bendruomenė bus sutelkta,
gebės teigiamai įtakoti tolesnę
mokyklos veiklą.

Projektų vadovas.
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui.
Mokytojai.

Pastoviai

Žmogiškieji
ištekliai

Mokiniai įgis koncertinės
praktikos. Išmoks įveikti
scenos baimę.

2.3.1. Dalykinės išvykos
į kitų rajono meno ir
muzikos mokyklas.

Direktorius.
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui.
Metodininkas.

Rėmėjų lėšos
Žmogiškieji
ištekliai

Mokiniai ir mokytojai praplės
akiratį, įgis žinių, pasidalins
gerąja patirtimi.

3. Tikslas: Mokyklos bendruomenės narių mokymosi kompetencijų plėtra bendradarbiaujant, skleidžiant gerąją patirtį.
Uždaviniai
3.1. Skatinti ir sudaryti
sąlygas mokyklos
darbuotojams tobulinti
kompetencijas.

Priemonės
3.1.1. Organizuojami
seminarai bendruomenei
aktualiomis temomis.

Vykdytojai
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui.

3.1.2. Pasidalinimas žiniomis
su kolegomis, grįžus iš
seminarų, kursų.

Metodinė taryba. Pastoviai

Laikas
Iki 2018 12
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Ištekliai
Mokyklos lėšos
Asmeninės
darbuotojų lėšos

Laukiami rezultatai
Pagerės darbo
produktyvumas
Minimalių išlaidų pagalba
seminaruose įgytos žinios
bus perteiktos plačiam
darbuotojų ratui

Uždaviniai

3.2 Vykdyti gerosios
darbo patirties sklaidą
tarp kolektyvo narių.

3.3 Sudaryti sąlygas
kelti pedagoginę
kvalifikaciją.

Priemonės
3.1.3. Kiekviename mokyklos
skyriuje bus pravedamos ne
mažiau kaip 3 atviros
pamokos per mokslo metus.

Vykdytojai
Laikas
Skyrių veiklos
Pastoviai
koordinatoriai.
Metodinė taryba.

3.1.4. Užmezgami ir
palaikomi ryšiai su kitų meno
ar muzikos mokyklų
metodinėmis tarybomis ar
grupėmis, dalintis gerąja
patirtimi.
Organizuoti seminarus praktikumus, kuriuos vestų
mokyklos mokytojai.

Metodinė taryba. Pastoviai
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui.

Seminarai, konferencijos,
atviros pamokos, konkursai.

Ištekliai

Laukiami rezultatai
Aukštesnio lygio
kompetencijos padės
tobulinti ugdymo procesą,
pasiekti geresnių
rezultatų.
Išvykos į kitas mokyklas,
metodinius užsiėmimus,
atviras pamokas, stiprins
bendradarbiavimą ir
gerosios patirties sklaidą.
Iš kolegų pasisems
gerosios patirties,
pritaikys savo darbe.

Direktoriaus
Pastoviai
pavaduotojas
ugdymui.
Skyrių veiklos
koordinatoriai.
Metodinė taryba.
Direktorius.
Pastoviai
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui.

Mokykloje dirbs
aukštesnės kvalifikacijos
specialistai.

4. Tikslas-efektyvus išteklių valdymas, turtinant mokyklos materialiąją aplinką.
Uždaviniai
4.1 Atnaujinti
instrumentų fondą

Priemonės
Koncertų salės fortepijono
restauravimas.

4.2 Atnaujinti 4 klases.

Sienų ir grindų remontas.

Vykdytojai
Direktoriaus
pavaduotojas
ūkio ir
bendriesiems
klausimams.
Direktoriaus

Laikas
2018 metai

Ištekliai
Mokyklos lėšos.

Laukiami rezultatai
Pagerės koncertų kokybė,
estetinis salės vaizdas.

2018 metai

Mokyklos lėšos.

Klasės atitiks higienos
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Uždaviniai

4.3 Modernizuoti
vėdinimo sistemą.

Priemonės

Būgnų klasėje statomi
rekuperatoriai.

Vykdytojai
pavaduotojas
ūkio ir
bendriesiems
klausimams.
Direktoriaus
pavaduotojas
ūkio ir
bendriesiems
klausimams.

Laikas

2018 metai

PRITARTA
Mokyklos tarybos 2018 m. sausio 29 d.
protokoliniu nutarimu Nr. T-2
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Ištekliai

Mokyklos lėšos.

Laukiami rezultatai
reikalavimus.

Pagerės patalpų techninė
būklė.

Priedas Nr. 1
KONCERTAI, KONKURSAI, FESTIVALIAI
Eil.
Nr.
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.
18.
19.

Tema (mėn.)
VII respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Linksmoji
polkutė 2018“ Alytaus r. Daugų meno ir sporto mokykloje (0124)
I respublikinis muzikos ir meno mokyklų akordeono muzikos
konkursas „Greiti pirštai“ Vilniaus „Lyros“ muzikos
mokykloje (01-27)
II respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Muzikos garsai“
Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijoje ( 02-01)
Bendras koncertas su Biržų V. Jakubėno muzikos mokykla
Bauskės pily, Latvijoje (02-09)
I respublikinis skrabalininkų festivalis-konkursas „Pamario
žirgeliai“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui
Klaipėdoje (02-10)
Pučiamųjų instrumentų orkestro koncertas, skirtas paminėti
Lietuvos 100-metį, Surviliškio kultūros centre (02-16)
VII respublikinis konkursas „Lietuviška pjesė“ Karoliniškių
muzikos mokykloje Vilniuje (03-03)
Tarptautinis kamerinių ansamblių konkursas „Muzikinė
akvarelė“ Alytuje (03-07)
Koncertas Biržų kultūros centre, skirtas Kovo 11 (03-08)
VII jaunųjų akordeonistų maratonas Kauno J. Gruodžio
konservatorijoje (03-09)
II ansamblinio muzikavimo festivalis „Vyturėlis“ Kauno
„Vyturio“ gimnazijoje (03-10)

I respublikinis A. Žemaičio jaunųjų kanklininkų konkursas
Šiauliuose (03-21)
Tęstinė projekto „Folkvirusas 2017“ veikla – koncertas „100
minučių lietuviškos muzikos – Lietuvos 100 – mečiui“ (03-17)
Edukacinė vakaronė „Iš kraičių skrynios“
VII respublikinis kanklininkų konkursas „Etiudas ir pjesė“
Alytuje (03-24)
Respublikinis muzikos/meno mokyklų fortepijoninių
ansamblių ir koncertmeisterių konkursas „Akcentai“ Kauno Ioje muzikos mokykloje (03-17)
Tarptautinis styginių instrumentų jaunųjų atlikėjų konkursas
„Diena su lietuviška pjese“ Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokykloje (03-24)
XXVI respublikinio J. Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais
ir mušamaisiais instrumentais konkursas (03-23/25)
IV respublikinis festivalis „Skambioji fleita 2018“ Kauno M.
Petrausko muzikos mokykloje (03 mėn.)
Respublikinis fortepijoninių ansamblių konkursas „Skambinu
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Atsakingas
D. Valdajevienė
G. Rasčiauskienė
A. Petrauskienė
Z. Geičienė
R. Gužauskaitė
O. Lukšienė
G. Kaziukonienė
D. Valdajevienė

D. Sasnauskas
D. Valdajevienė
J. Čerenkovienė
J. Maksimec
G. Kaziukonienė
R. Gužauskaitė
L. Labeckienė
L. Melnikienė
L. Šidlauskaitė
I. Kaupienė
A. Petrauskienė
A. Adomynaitė
V. Stanienė
D. Valdajevienė
Darbo grupė
G. Kaziukonienė
Ž. Markova
D. Valdajevienė
J. Čerenkovienė
Z. Geičienė
Z. Smikienė
R. Šulcas
V. Jeleniauskienė
J. Maksimec
A. Petrauskienė

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

su draugu“ Elektrėnuose (04 mėn.)
Draugystės koncertas su Jonavos J. Miščiukaitės meno
mokyklos fortepijono skyriaus mokiniais (04 mėn.)
VII Kėdainių ir Kauno jaunųjų akordeonistų koncertas
„Draugystės akordeonas“ (03 mėn.)
IV tarptautinis instrumentinės muzikos konkursas „Muzikinė
mažųjų mozaika 2018“ Alytaus muzikos mokykloje (03-30)
Respublikinis muzikinių teorinių žinių konkursas (03/04 mėn.)
Renginys „Diena kitaip“ (nominacijų vakaras) (03-30)
Koncertas „Populiariname violončelės muziką“ Kauno A.
Kačanausko muzikos mokykloje (03-28)
Akordeono ir tautinių instrumentų skyriaus koncertas
„Muzikinės pavasario akimirkos“ (04 mėn.)
Respublikiniai antro instrumento (fortepijono) muzikos
festivaliai – konkursai (04-21, Kauno J. Naujalio muzikos
gimnazijoje respublikinis moksleivių antrojo instrumento
(fortepijono) festivalis "Lietuviškos muzikos erdvės 19182018"), „Pavasario garsai“ Rumšiškėse, „Su šypsena“,
„Laisvalaikio muzika“ Kaune (03, 04, 11 mėn.)
Popietė su buvusiais mokiniais, studijuojančiais muzikos meną.
„Naktis mokykloje“ (04 mėn.)
Koncertas lopšelyje-darželyje (04 mėn.)
Tarptautinis festivalis „Fleitos garsai 2018“ Šiauliuose (04
mėn.)
Pučiamųjų instrumentų skyriaus mokinių koncertas (04 mėn.)
Koncertas, skirtas Pasaulio kultūros dienai (svečiuose
Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų gimnazijos auklėtiniai)
(04 mėn.)
Fortepijono skyriaus 1 kl. mokinių koncertas „Pavasario
sūpuoklėse“ (04 mėn.)
Atvirų durų savaitė „Kviečiu į savo pamoką“ (04 mėn.)
II Respublikinis meno ir muzikos mokyklų profesinės linkmės
muzikinio ugdymo modulio jaunųjų atlikėjų ir kamerinių
ansamblių konkursas (04 mėn.)
Fortepijono skyriaus 2 kl. mokinių koncertas „Linksmosios
natelės“ (04 mėn.)
Respublikinis V. Svirskio violončelininkų konkursas Vilniaus
B. Jonušo muzikos mokykloje (04 mėn.)
Fortepijono skyriaus 3 kl. mokinių koncertas „Muzikinės
išdaigos“ (04 mėn.)
Bendras koncertas su Jonavos J. Miščiukaitės meno mokyklos
styginių instrumentų skyriumi (04 mėn.)
Akordeono ir tautinių instrumentų skyriaus vaikiškas
konkursas „Toks konkursas“ (04 mėn.)
Styginių instrumentų skyriaus 1 kl. mokinių koncertas (04
mėn.)
Edukacinių renginių savaitė (miesto ir rajono ikimokyklinių
įstaigų ugdytiniams ir bendrojo lavinimo mokyklų pradinių
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G. Rasčiauskienė
I. Kaupienė
Sk. mokytojos
Sk. mokytojai
R. Gužauskaitė
Z. Smikienė
Ž. Markova
Renginių organizatorius
A. Černikauskienė
Z. Smikienė
R. Gužauskaitė
Sk. mokytojai
E. Sasnauskienė
I. Kaupienė
Sk. mokytojai

A. Černikauskienė
Mokinių taryba
E. Bujanauskienė
V. Jeleniauskienė
J. Maksimec
R. Šulcas
Sk. mokytojai
O. Lukšienė
L. Melnikienė
Sk. mokytojos
Metodinė taryba
G. Kaziukonienė
Visų sk. mokytojai
G. Rasčiauskienė
Sk. mokytojos
Z. Smikienė
L. Šidlauskaitė
Sk. mokytojos
Sk. mokytojai
R. Gužauskaitė
A. Adomynaitė
E. Šablevičius
A. Černikauskienė
Darbo grupė

43.
44.
45.

46.
47.
48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

62.
63.
64.
65.

66.

klasių mokiniams) (04 mėn.)
Styginių instrumentų skyriaus 2 kl. mokinių koncertas (04
mėn.)
Styginių instrumentų skyriaus 3 kl. mokinių koncertas (04
mėn.)
Styginių instrumentų orkestro ir ansamblių koncertas (04-24)

V. Stanienė

A. Zenevičius,
E. Šablevičius
A. Adomynaitė
Z. Smikienė
Sk. mokytojai
Respublikinis pianistų konkursas „Polifonija ir aš“ Šiaulių I-oje L. Šidlauskaitė
muzikos mokykloje (05 mėn.)
Mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestro koncertas (05 mėn.) D. Sasnauskas
IX Lietuvos jaunųjų pianistų festivalis „Šiuolaikinės
A. Petrauskienė
lietuviškos fortepijoninės muzikos paradas – 2018“ Šiaulių IO. Lukšienė
oje muzikos mokykloje (05 mėn.)
I. Kaupienė
Dainavimo studijos mokinių koncertas (05 mėn.)
N. Prascevičienė
XI Muzikinė popietė – koncertas „Muzikuojame drauge“ (05
R. Gužauskaitė
mėn.)
Visų sk. mokytojai
3-7 kl. pasirenkamojo instrumento (įvairių instrumentų)
E. Sasnauskienė
mokinių koncertas „Muzikiniai palinkėjimai“ (05 mėn.)
V. Prušinskienė
PROF.M. skyriaus pasirenkamojo instrumento ir bendrojo
I. Kaupienė
fortepijono mokinių koncertas (05 mėn.)
Mokytojai
Tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Mažieji talentai 2018“ Mokytojai
Utenoje (05 mėn.)
Kamerinių ansamblių festivalis Biržuose (05 mėn.)
A. Petrauskienė
O. Lukšienė
Mokslo metų pabaigos muzikinis spektaklis AMU skyriuje (05 A. Navickienė
mėn.)
V-asis smagios liaudiškos muzikos koncertas „Muzikuojame
G. Gusiniauskienė
gamtoje“ Pašiliuose (05 mėn.)
Mokyklos absolventų išleistuvių šventė (mokyklos baigimo
A. Černikauskienė
pažymėjimų įteikimas) (05 mėn.)
G. Kaziukonienė
Mokytojos D. Valdajevienės mokinių koncertas tėveliams (05
D. Valdajevienė
mėn.)
Styginių instrumentų festivalis „Skambėk, jaunyste“
Z. Smikienė
Ramygaloje (06 mėn.)
Akcija, skirta Vaikų gynimo dienai (kartu su J. Paukštelio
A. Černikauskienė
progimnazija) (06 mėn.)
G. Kaziukonienė
Kėdainių rajono moksleivių dainų ir šokių šventė (06-09)
Z. Smikienė
D. Sasnauskas
N. Prascevičienė
Mokslo metų pradžios šventė (09 mėn.)
A. Černikauskienė
G. Kaziukonienė
Mokslo metų pradžios koncertas AMU skyriuje (09 mėn.)
Sk. mokytojos
A. Navickienė
Mokyklos kolektyvų pasirodymai Kėdainių miesto šventės
D. Sasnauskas
renginiuose (09 mėn.)
Z. Smikienė
Kėdainių neformaliojo ugdymo asociacijos renginys „Ką
R. Kutraitė
veikti, kai nežinai, ką veikti“ (09 mėn.)
A. Černikauskienė
G. Kaziukonienė
Muzikinė popietė „K. Debiussy – vienas iš originaliausių XX a. R. Stanionienė
kompozitorių“ (155-osioms kompozitoriaus gimimo metinėms
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67.
68.
69.
70.
71.

paminėti) (10 mėn.)
Koncertas „Rudens spalvos“ styginių instrumentų skyriuje (10
mėn.)
Muzikinė popietė fortepijono skyriuje „Rudens ritmai“ (10
mėn.)
Fortepijono sk. 3-4 kl. mokinių konkursas „Etiudų paradas“ (10
mėn.)
II respublikinis styginių instrumentų muzikos festivalis
„Šokančios stygos“ (11-16)
XVIII jaunųjų pianistų festivalis-maratonas Kaune (11 mėn.)

74.

Akordeono ir tautinių instrumentų skyriaus kalėdinis koncertas
„Žiemos vakarą baltą...“ (12 mėn.)
Geros nuotaikos vakaronė „Žiemos išdaigos“ (ilgiausios natos
konkursas) Pašiliuose (12 mėn.)
Kalėdinė pramoga AMU skyriaus ugdytiniams (12 mėn.)

75.

Kalėdiniai renginiai, įvairios akcijos, koncertai mokykloje

72.
73.

_________________________________
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R. Vizbarienė
Sk. mokytojos
J. Čerenkovienė
Darbo grupė
A. Adomynaitė
J. Čerenkovienė
Sk. mokytojos
Sk. mokytojai
G. Gusiniauskienė
A. Navickienė
Sk. mokytojos
A. Černikauskienė
G. Kaziukonienė

