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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
Kėdainių muzikos mokykla yra Neformaliojo ugdymo įstaiga, vykdanti Formalųjį švietimą
papildančias ir Neformaliojo ugdymo programas, tenkinanti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų meninio
ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padedanti įgyti profesinei, visuomeninei veiklai ar asmeniniam
gyvenimui būtinas kompetencijas. Mokyklos veikla grindžiama poreikiu tobulėti, laisvanoriškumo,
kūrybiškumo ir demokratijos principais,.
Kėdainių muzikos mokyklos 2019 metų veiklos planą rengė mokyklos direktorės 2018 m.
lapkričio 9 d. įsakymu Nr. V-286 sudaryta darbo grupė.
II SKYRIUS
KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 METŲ
VEIKLOS IR UGDYMO ANALIZĖ
2018 metais mokykloje mokėsi 475 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 93 įvairaus amžiaus mokiniai.
Pirmąjį metų pusmetį, įvertinus tėvų, vaikų ir mokytojų pageidavimus, į ugdymo procesą
įvestos 2 naujos bandomosios programos – džiazinis muzikavimas ir klasikinis dainavimas. Kadangi
dalyvavimas šiose programose įmanomas tik turint muzikinį pasiruošimą, ugdymas vyksta pagal
pasirenkamojo instrumento ugdymo plano principą. Mokslo metų pabaigoje atlikus bandomųjų
programų analizę, nuspręsta nuo 2018 metų rugsėjo 3 dienos Džiazinio muzikavimo ir Klasikinio
dainavimo programas įtraukti į mokyklos ugdymo programų pasiūlą. Šiuo metu programose
dalyvauja 20 mokyklinio amžiaus ir suaugusiųjų mokinių.
Didėjant užimtumui mokyklose, prastėjant fizinei sveikatai, vis daugiau mokinių renkasi
Neformaliojo ugdymo Muzikos mėgėjų programą. 2018 metais šią programą pasirinko 76 mokiniai
(palyginimui: 2017 m. – 69; 2016 m. – 58).
2018 metų veiklos plane numatytas uždavinys – sumažinti ugdymosi problemų turinčių
mokinių skaičių, skatinant ugdymosi motyvaciją.
Mokytojų bendruomenėje vyko diskusijos apie įvairesnes darbo pamokoje formas, mokinių
amžiaus tarpsnių ypatumus ir šiuolaikinio jaunimo informacijos priėmimo formas. Aukšto muzikinio
intelekto ir gebėjimų mokinių motyvaciją skatina dalyvavimas šalies ir tarptautiniuose konkursuose,
koncertinėse programose. Vidutinių ir žemesniųjų gebėjimų bei motyvacijos mokinius įkvepia
dalyvavimas mokyklos vidiniuose konkursuose ir koncertuose, kuriuose nebūna pralaimėtojų,
nebijoma suklysti. Ugdymo kokybė gerėja –50 proc. mokinių įvertinta 9–10 balų, 45 proc.7–8 balais,
5 proc. 4–6 balais, nepažangių nėra.
2018 metais respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose laimėtos 24 pirmosios vietos
(palyginimui – 2017 m. –17) , 14 antrųjų vietų (2017 m. – 12), 5 trečiosios vietos (2017 m. –3).
Aukšti mokinių pasiekimai ir įvertinimai – tinkamų darbo metodų, skatinant mokinių
motyvaciją, pasekmė.
2018 metais ypač didelis dėmesys buvo skiriamas ansambliniam muzikavimui. Grodami su
draugais, mokiniai jaučiasi saugesni scenoje, kokybiškiau ir džiaugsmingiau muzikuoja. Kad
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mokyklai pavyko įgyvendinti šį strateginiame ir veiklos plane iškeltą tikslą, įrodo įvairūs koncertai,
kuriuose, išskyrus vieną kitą solistą, groja įvairių sudėčių mišrūs ansambliai. Tokiu būdu mokykla
visada turi pasirengusių koncertuoti, brandžių muzikinių kolektyvų, kurie visiškai patenkina miesto
ir rajono renginių muzikinės dalies poreikį.
Pirmą kartą mokykloje organizuotas įsivertinimas pasiekimų, pažangos ir ugdymo
organizavimo srityse. Kadangi specialiai Neformaliojo ugdymo įstaigoms klausimyno nėra,
pasinaudojome IQes online įsivertinimo įrankio klausimynu. Gauti duomenys panaudoti sudarant
2019 metų veiklos planą.
2018 metais mokykloje vyko respublikinio projekto „Folkvirusas“ baigiamasis koncertas
„100 minučių lietuviškos muzikos Lietuvos šimtmečiui“, kuriame dalyvavo virš šimto muzikantų iš
Kėdainių, Raseinių, Biržų, Jonavos, Kupiškio ir Panevėžio muzikos ir meno mokyklų bei Kėdainių
miesto bendrojo ugdymo mokyklų tautinių šokių kolektyvai.
Mokykla aktyviai palaiko visuomeninio projekto „Kėdainiams reikia vargonų“ iniciatyvą,
mokiniai visuose projekto koncertuose dalyvauja koncertinės programos atlikėjų sudėtyje.
Mokyklos orkestrai ir Dainavimo studijos vaikų bei suaugusiųjų grupės dalyvavo rajoninėje
dainų šventėje.
Rugsėjo mėnesį styginių instrumentų orkestras dalyvavo kūrybinėje stovykloje bendrame
projekte su VŠĮ „Liudo Mikalausko koncertai“ Paberžėje ir koncertavo su dirigentu Vytautu
Lukočiumi. Lapkričio mėnesį organizavome respublikinį styginių instrumentų muzikos festivalį
„Šokančios stygos“, kuriame dalyvavo jaunieji muzikantai ir jų mokytojai iš Kauno, Jonavos,
Raseinių, Utenos, Plungės ir Kėdainių muzikos ir meno mokyklų.
Tradicinis kalėdinis koncertas „Eime pasitikti Kalėdų“, kuris dėl klausytojų ir žiūrovų
gausos kartojamas 2 kartus, šiais metais išsiskyrė menišku scenarijumi ir puikia muzikine medžiaga.
2018 metais bendradarbiaujant su Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba mokykloje
organizuotas seminaras „Kur slypi ugdymo(si) sėkmė“, kuriame patirtimi dalijosi mūsų mokyklos
styginių, pučiamųjų, fortepijono, akordeono ir tautinių instrumentų bei teorinio skyriaus mokytojai.
Darbo patirtimi dalijomės su Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos, Kauno Juozo Gruodžio
konservatorijos teorinio skyriaus mokytojais, Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos styginių
instrumentų skyriaus mokytojais, Vilkaviškio muzikos mokyklos pučiamųjų skyriaus mokytojais,
Garliavos meno mokyklos fortepijono skyriaus mokytojais. Besimokydami vieni iš kitų ir iš kolegų
kituose rajonuose, mokyklos bendruomenės nariai įgyja teorinių ir praktinių žinių, kurias pritaiko
ugdymo tobulinimui.
2018 metų veiklos plane numatytas instrumentų fondo atnaujinimas įvykdytas ir viršytas.
Restauruotas koncertų salės fortepijonas, įsigyti saksofonas, fleita, restauruoti ir atnaujinti skrabalai,
kanklės, akordeonai. Rekonstruoti laiptai, vedantys į II- jį mokyklos aukštą, atitinka priešgaisrinės
saugos ir higienos normų reikalavimus.
Atliktas planuotas klasių remontas, rekonstruota elektros skydinė, įdiegtas elektroninis
skambutis, klasės aprūpintos patogiomis kėdėmis. Įsigyti 2 kompiuteriai, kompiuterinė natografijos
programa „Sibelius“.
Ugdymo procesas suplanuotas taip, kad vaikas galėtų pasidžiaugti asmeniniais savo
pasiekimais ir gebėtų įveikti nesėkmes. Eksperimento tvarka atsisakyta balais vertinti Pagrindinio
muzikinio ugdymo 4 klasės mokinius. Naudojamas formuojamasis vertinimas.
Atliktas mokyklos veiklos įsivertinimas pasiekimų ir pažangos bei ugdymo organizavimo
srityse.
Miesto ir rajono bendruomenei siūlome dalyvauti Suaugusiųjų muzikinės raiškos studijų
veikloje. Modernaus dainavimo suaugusiųjų grupė – aktyviai koncertuojantis kolektyvas net tik
rajone, bet ir respublikoje. Pagal Suaugusiųjų individualizuotos muzikinės raiškos programą
mokykloje mokoma groti fortepijonu, akordeonu, gitara.
Ketvirtus metus mokykloje didelis dėmesys skiriamas gabiems mokiniams – vykdoma
profesinės linkmės muzikinio ugdymo programa. Programos vykdymą koordinuoja Nacionalinės M.
K. Čiurlionio menų gimnazijos Gabių menui vaikų ugdymo centras.
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2018 m. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Gabių vaikų rėmimo fondo komisijos
siūlymu už pasiekimus meninėje veikloje piniginiai prizai buvo skirti mokiniams: Auriui
Sakalauskui, Rugilei Pikelytei, Danielei Paužaitei, Elzei Kaziukonytei ir Aistei Bugaitei, pagerbti šių
mokinių mokytojai – Dalius Sasnauskas, Genė Gusiniauskienė, Zina Geičienė, Olga Lukšienė, Julija
Maksimec ir koncertmeisterės – Edita Sasnauskienė ir Vaida Prušinskienė.
Mokyklos Metų Mokytojo nominacija 2018 m. buvo įteikta puikių rezultatų pedagoginėje
veikloje pasiekusioms mokytojoms Aelitai Petrauskienei ir Žanetai Markovai.
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: tradicinis renginys „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.
Aktyviai į mokyklos gyvenimą įsiliejo mokinių tarybos nariai, 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“.
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.
2018 metais muzikos mokykla išleido 43 absolventus. Pilną bazinį mokyklos kursą baigė 34
ugdytiniai, Muzikos mėgėjų skyriuje – 9. Į aukštesnės pakopos meno krypčių mokymo įstaigą –
Kauno J. Gruodžio konservatoriją – įstojo 3 mokinės – Elzė Kaziukonytė (fortepijonas), Morta
Čepaitė ir Goda Ivaškevičiūtė (vokalas).
2018 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, Z.Geičienė
 Kanklininkių ansambliai, vadovė D. Valdajevienė
 Instrumentinis ansamblis, vadovė G. Gusiniauskienė
 Smuikininkų ansamblis, vadovė A. Adomynaitė
 Kamerinis ansamblis, vadovės O. Lukšienė, Z. Geičienė, J. Maksimec, Z.Smikienė
 Fleitų kvartetas, vadovė J. Maksimec
 Smuikininkų ansamblis, vadovė V. Stanienė
 Kanklininkių ansamblis, vadovė D. Jagelavičiūtė
 Gitaristų ansamblis, vadovė R. Vizbarienė
 Gitaristų ansamblis, vadovas A. Zenevičius
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Mokyklos ugdytinių ir mokytojų dalyvavimas ir pasiekimai įvairiuose respublikiniuose
bei tarptautiniuose konkursuose:
Pučiamųjų instrumentų skyrius:
Konkurse ,,Mažieji talentai“ Utena (2018-05-04) Aurius Sakalauskas PGMU 4 kl. – laureatas
(mokyt. D. Sasnauskas), koncertmeisterė E. Sasnauskienė.
Konkurse-festivalyje Rygoje (2018-06-01–02) Aistė Bugaitė PTOF.M 7 kl., Agnietė Kaciucevičiūtė
PROF.M 6 kl., Miglė Sabulytė PGMU 5 kl., Viktorija Kiaunytė PGMU 5 kl. (mokyt. J. Maksimec)
– laureatės.
Styginių instrumentų skyrius:
VII Lietuvos jaunųjų atlikėjų konkurse „Linksmoji polkutė“ 2 TMU klasės Vaiva Jakštaitė ir
Kornelija Juškevičiūtė (mokyt. Z. Geičienė, koncertmeisterė J. Veikšrienė) (2018-01-24) – laureatės.
Tarptautiniame kamerinių ansamblių konkurse „Muzikinė akvarelė“ kamerinis trio – Danielė
Paužaitė (mokyt. Z. Geičienė), Aistė Bugaitė (mokyt. J. Maksimec), Elzė Kaziukonytė (O. Lukšienė)
(2018-03-09) – laureatės.
Festivalyje – konkurse „Muzikinė mozaika“ Greta Petkevičiūtė ir Benas Amalevičius – 1 vieta
(mokyt. Z. Smikienė, L. Melnikienė), Kaja Žebelytė – 2 vieta (mokyt. Z. Smikienė), Liepa Jakštaitė
– 2 vieta (mokyt. Z. Geičienė, koncertmeisterė K. Jenciūtė) (2018-04-12).
Lietuvos jaunųjų atlikėjų festivalyje-konkurse „Linksmieji pasažai“ Rebeka ir Rūta Masandavičiūtės
(mokyt. Z. Smikienė, O. Lukšienė) (2018-04-21) – laureatės.
V respublikiniame jaunųjų violončelininkų ir kamerinių ansamblių konkurse „Mano violončelė“
Merkys Šablevičius ir Rebeka Masandavičiūtė – laureatai (mokyt. Z. Smikienė, koncertmeisterė
A. Petrauskienė, L. Melnikienė) (2018-04-29).
XIII tarptautiniame jaunųjų atlikėjų kamerinės muzikos festivalyje – konkurse „Muzikuojame su
draugu“ kamerinis trio – Aistė Bugaitė, Danielė Paužaitė, Elzė Kaziukonytė – II vieta (mokyt.
J.Maksimec, Z. Geičienė, O. Lukšienė) (2018-05-31–06-02).
Fortepijono skyrius:
VII Lietuvos jaunųjų atlikėjų konkurse „Linksmoji polkutė-2018“ fortepijoninis duetas Jorūnė
Kutavičiūte, 5 PGMU kl., Urtė Masilionė, 6 PGMU kl. (mokytojos G. Rasčiauskienė ir
A. Petrauskienė) – laureato diplomas. (2018-01-24).
II respublikiniame jaunųjų pianistų konkurse „Muzikos garsai“ Elzė Kaziukonytė, 7 PROF.M kl.
Mokytoja O. Lukšienė. (2018-02-01) – II vietos laureate.
Konkurse „Rubato“ Mantas Diržinskas, 4 PGMU kl., mokytoja L. Šidlauskaitė – diplomantas. (201803-02).
VI tarptautiniame kamerinių ansamblių konkurse „Muzikinė akvarelė-2018“ Elzė Kaziukonytė
(mokyt. O. Lukšienė), Danielė Paužaitė (mokyt. Z. Geičienė) ir Aistė Bugaitė (mokyt. J. Maksimec).
3 vieta. (2018-03-08).
III tarptautiniame konkurse „Jaunieji talentai“ Elzė Kaziukonytė, 7 PROF.M kl., mokytoja
O. Lukšienė – 2 vieta(2018-03-15,16).
XXXII tarptautiniame fortepijoninės muzikos konkurse Jokūbas Jurevičius, 2 PRMU kl. ir Austėja
Markauskaitė, 6 PRMU kl., mokyt. G. Rasčiauskienė. Dvi 1-osios vietos (2018-04-07).
Festivalyje-konkurse „Muzikinė mozaika“ Greta Petkevičiūtė, 4 PGMU violončelės kl. ir Benas
Amalevičius, 4 PGMU fortepijono kl., mokytoja L. Melnikienė – laureatai (2018-04-12).
Festivalyje-konkurse „Linksmieji pasažai“ Rūta Masandavičiūtė, 6 PGMU kl. (mokyt. O. Lukšienė)
– laureatė (2018-04-21).
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XVIII respublikimiame fortepijoninių ansamblių konkurse „Skambinu su draugu“ Saulė Masilionė,
3 PRMU kl., Egita Spėčiūtė, 3 PRMU kl. – laureatės, Jorūnė Kutavičiūtė, 5 PGMU kl., Urtė
Masilionė, 6 PGMU kl. – diplomantės, mokytojos A. Petrauskienė, G. Rasčiauskienė (2018-04-27).
III respublikiniame jaunųjų pianistų konkurse „Polifonija ir aš“ Atėnė Lukauskaitė, 4 PGMU kl.
(mokyt. O. Lukšienė) ir Mantas Diržinskas, 4 PGMU kl. (mokyt. L. Šidlauskaitė) – diplomantai
(2018-05-10).
XIII tarptautiniame jaunųjų atlikėjų kamerinės muzikos festivalyje-konkurse „Muzikuojame su
draugu“ Aistė Bugaitė (fleita), Danielė Paužaitė (smuikas) ir Elzė Kaziukonytė, (fortepijonas),
mokytoja O. Lukšienė – 2 vieta (2018-05-31–06-02).
Akordeono ir tautinių instrumentų skyrius:
VII Lietuvos jaunųjų atlikėjų konkurse „Linksmoji polkutė-2018“ Alytaus rajono meno ir sporto
mokykloje Martynas Skiparius – diplomantas (5 PGMU skrabalų kl.), Elzė Kaziukonytė – diplomantė
(PROF.M. 7 fortepijono kl., pasirenkamasis instrumentas skrabalai), Neringa Guliokaitė – laureato
diplomas (TMU 1 kanklių kl.). Mokytoja Dalia Valdajevienė, koncertmeisterė V. Prušinskienė,
A. Petrauskienė (2018-01-24).
I respublikiniame muzikos ir meno mokyklų akordeonistų konkurse „Greiti pirštai“ Vilniaus muzikos
mokykloje „Lyra“ Ugnė Grigaliūnaitė – 3 vietos laureatė, PROF.M. 7 akordeono kl. Mokytoja Rasa
Gužauskaitė (2018-01-27).
Respublikiniame skrabalininkų festivalyje-konkurse „Pamario žirgeliai“ Klaipėdos Universiteto
Menų Akademijos salėje Martynas Skiparius – 2-os vietos laureatas. Mokytoja Dalia Valdajevienė,
koncertmeisterė V. Prušinskienė (2018-02-10).
VII respublikiniame konkurse „Lietuviška pjesė“ Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje Saulė
Linkutė (PRMU 2 kanklių kl.) ir Neringa Guliokaitė – laureatės (TMU 1 kanklių kl.). Mokytoja Dalia
Valdajevienė, koncertmeisterė A. Petrauskienė (2018-03-03).
I respublikiniame A. Žemaičio jaunųjų kanklininkių konkurse Šiaulių I oje muzikos mokykloje
Norvilė Juršaitė – diplomantė (PRMU 2 kanklių kl.) ir Neringa Guliokaitė – laureatė ( TMU 1 kanklių
kl.) Mokytoja Dalia Valdajevienė, koncertmeisterė A. Petrauskienė (2018-03-21).
VIII respublikiniame kanklininkių konkurse „Etiudas ir pjesė“ Alytaus muzikos mokykloje Justė
Kvedaravičiūtė – laureatė (PGMU 4 kanklių kl.). Mokytoja Dalia Valdajevienė (2018-03-24).
Tarptautiniame jaunųjų atlikėjų konkurse „Mažieji talentai- 2018“ Utenos muzikos mokykloje Justė
Kvedaravičiūtė – diplomantė (PGMU 4 kanklių kl.), Rugilė Pikelytė (PRMU 2 lumzdelio kl. mok.)
Mokytojos Dalia Valdajevienė ir Genė Gusiniauskienė, koncertmeisterės V. Prušinskienė,
A. Petrauskienė (2018-05-04).
VIII respublikiniame konkurse „Tirlytis“ Panevėžio muzikos mokykloje Saulė Linkutė –II laipsnio
laureatės diplomas (PRMU 2 kanklių kl.) ir Neringa Guliokaitė – I laipsnio laureatės diplomas (TMU
1 kanklių kl.), Rugilė Pikelytė (PRMU 2 lumzdelio kl.) – II laipsnio diplomas, instrumentinis trio
Rugilė Pikelytė, Liepa Čekanauskė ir Merkys Šablevičius (mokytoja Zita Smikienė) – I laipsnio
diplomas. Mokytojos Dalia Valdajevienė ir Genė Gusiniauskienė (2018-05-19).
VII respublikiniame jaunųjų tautinių instrumentų atlikėjų konkurse „Muzikos burtai 2018“
Klaipėdoje Rugilė Pikelytė – I laipsnio diplomo laimėtoja. Mokytoja Genė Gusiniauskienė,
koncertmeisterė V. Prušinskienė (2018-10-29).
Respublikiniame meno ir muzikos mokyklų tautinių instrumentų konkurse-festivalyje „Žiemos
pasaka“ Švenčionėliuose Rugilė Pikelytė – laureatė (mokytoja Genė Gusiniauskienė, koncertmeisterė
V. Prušinskienė) (2018-12-14).
Teorinis skyrius:
Konkursuose dalyvavo ir puikiai pasirodė mokinių komandos, kurias ruošė mokytoja Ž. Markova:
Respublikiniame solfedžio konkurse „Solfedžio miestas“, II vieta (2018 04 11);
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Respublikiniame solfedžio konkurse-festivalyje „Kelionė į muzikos šalį-2018“: teorijos testas – III
vieta, kanono atlikimas – II vieta, dvibalsio pratimo atlikimas – II vieta, kūrybinė užduotis – I vieta,
muzikinės klausos analizė – II vieta. (2018 11 10);
I Kauno krašto komandinė solfedžio olimpiada „Muzikinė abėcėlė“ – I vieta (2018 11 17).
Mokytoja Neringa Prascevičienė ruošė mokines į Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkursą
„Dainų dainelė 2018“ – Morta Čepaitė dalyvavo III konkurso etape, Vilniuje.
2018 metais muzikos mokykloje dirbo 58 darbuotojai. Iš jų pedagogai – 45, 11
administracijos ir aptarnaujančio personalo, 2 – meninių kolektyvų vadovai. Darbuotojų funkcijos
reglamentuotos pareigybių aprašymais.
Vidutinis mokyklos mokytojų amžius metais – 46 metai. Vidutinis pedagoginio darbo stažas
metais – 29 metai. Daugiau nei pusė mokykloje dirbančių mokytojų – buvusieji mokyklos mokiniai.
Visi pedagogai turi privalomą darbui neformaliojo vaikų švietimo įstaigoje kvalifikaciją.
Šiuo metu mokykloje dirba 18 mokytojų metodininkų, 18 vyresniųjų mokytojų ir 9 mokytojai..
2018 metais mokytojams buvo sudarytos sąlygos mokytojų kvalifikacijai tobulinti,
mokytojai skatinami plėtoti savo kompetencijas, siekiant užtikrinti aukštą ugdymo kokybę.
Mokytojai aktyviai lankė kvalifikacijos renginius, tobulino savo kompetencijas. Sudaryta mokytojų
ir pagalbos mokiniui specialistų 2019–2021 metų perspektyvinė atestacijos programa.
Skyrių organizaciniais reikalais rūpinosi veiklos koordinatoriai.
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.
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, Biržų Vlado Jakubėno, Panevėžio
raj. ir Kupiškio muzikos mokyklomis.
Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Raseinių meno mokykla, Vilkaviškio muzikos
mokykla
Mokykla ir toliau bendradarbiauja su Krašto muziejaus Daugiakultūriu centru, Kultūros
centru, Švietimo pagalbos tarnyba, Dailės mokykla, Janinos Monkutė-Marks muziejumi-galerija,
Dotnuvos slaugos namais, Kėdainių kalbų mokykla. Mokykla yra Kėdainių neformaliojo ugdymo
asociacijos narė.
Mokyklos vadovai pastoviai sekė švietimo sistemoje vykstančius pokyčius, domėjosi
muzikiniu švietimu kituose rajonuose, kitose šalyse, tobulino savo kompetencijas seminaruose,
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.
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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.
Mokyklos biudžetą sudaro savivaldybės biudžeto asignavimai, tėvų įnašai, pajamos, gautos
už atsitiktines paslaugas, mokinio krepšelio lėšos, parama. 2018 m. mokyklos finansinė padėtis buvo
stabili.
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.
2018 metais finansinių įsiskolinimų neturėjome.
Mokyklos rėmėjai 2018 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
Mokyklos ūkinė, finansinė veikla
Mokyklos veiklos finansavimas
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Gerai

Iš dalies
atitinka
reikalavimus

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

Blogai

III SKYRIUS
2019 METŲ MOKYKLOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1.

Ugdymo prieinamumo ir kokybės užtikrinimas, sukuriant palankiausias galimybes ugdytiniui realizuoti individualius gebėjimus.

1.1.–1.5. 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
1.1 Užtikrinti ugdymo
prieinamumą, sudarant
sąlygas į muzikinio lavinimo
procesą įtraukti vaikus,
turinčius specialiųjų
ugdymosi poreikių.

Priemonės

Vykdytojai

Laikas

Ištekliai

1.1.1. Nustatyti vaikų, turinčių
negalią, poreikį muzikiniam
ugdymui.

Administracija
Instrumento
mokytojai

2019 m. I
ketvirtis

Žmogiškieji

1.1.2. Informuoti visuomenę
apie mokyklos teikiamą
paslaugą.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Metodininkas
Instrumento
mokytojai

2019 m.
kovo–
gegužės mėn.

Žmogiškieji

Pastoviai

Žmogiškieji

1.1.3.Mokytojų, ketinančių
dirbti su spec. poreikių
mokiniais, kvalifikacijos
tobulinimas
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Laukiamas rezultatas
Sužinojus poreikį,
planuojamas priimti mokinių
su specialiaisiais ugdymosi
poreikiais, skaičius.
Visuomenė informuojama
apie muzikinio ugdymo
galimybę.
Mokytojai įgis specifinių
žinių, tai padės sėkmingiau
vykdyti procesą ir siekti
norimo rezultato.

Uždaviniai

Priemonės

1.2. Padėti mokiniams
išmokti planuoti ir paskirstyti
laiką grojimui ir mokymuisi
namuose.

1.2.1. Su mokiniais kalbama
apie laiko planavimą, užduočių
atlikimą. Susitariama dėl
susitarimų vykdymo kontrolės
būdų.
1.3.1.Suteikti mokiniui galimybę
rinktis programinį kūrinį
daugiau nei iš 2 variantų.
Pagarbiai ir pagrįstai paaiškinti
kūrinių parinkimo motyvus.

Instrumento
mokytojai

Pastoviai

Instrumento
mokytojai

1.4.1. Įtraukti mokinius į
visuomeninio projekto
„Kėdainiams reikia vargonų“
kamerinės muzikos koncertų
programas.
1.5.1. Naudojantis IQes online
įsivertinimo įrankiais, parengti
klausimyną.
1.5.2. Atlikti tėvų , mokinių ir
mokytojų apklausas pagal
pasirinktą įsivertinimo būdą.
1.5.3. Įtraukti mokyklos
savivaldų atstovus į mokyklos
veiklos įsivertinimo komandas.

1.3. Renkant mokomąją
programą, atsižvelgti į
mokinių nuomonę ir
gebėjimus.

1.4. Sudaryti galimybes
aukštesnių gebėjimų
mokiniams dalyvauti
bendruose projektuose ir
koncertuose su
profesionaliais muzikantais.
1.5. Organizuoti mokyklos
veiklos II-jį įsivertinimo
etapą ugdymo(si) aplinkos ir
lyderystės bei vadybos
srityse.

Ištekliai

Laukiamas rezultatas

2019 m.
sausio–
rugsėjo mėn.

Mokyklos
biblioteka
Informacinės
technologijos

Projektų
vadovas
Instrumento
mokytojai

Visus metus

Žmogiškieji

Mokiniai įgis žinių ir įgūdžių,
planuojant ir atliekant
kasdienes užduotis, supras
planavimo naudą. Pagerės
ugdymosi rezultatai.
Mokiniai greičiau išmoks groti
jiems patinkančius, nors ir
sudėtingesnius, kūrinius.
Padidės mokymosi
motyvacija, pagerės
ugdymo(si) kokybė
Dalyvavimas profesionalių
muzikinių kolektyvų sudėtyje
skatins tobulėti, motyvuos
siekti aukštesnių rezultatų.

Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Darbo grupė

2019 m.
rugsėjo mėn.

Vykdytojai
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Laikas

Gauti duomenys bus
panaudoti mokyklos veiklos
tobulinimui.

2.Tikslas - muzikinės švietėjiškos veiklos plėtojimas, pasitelkiant socialinius partnerius, puoselėjant tradicijas bei ugdant bendruomeniškumą.
Uždaviniai
2.1 Organizuoti mokyklos
60-ies metų veiklos
paminėjimo šventę

Priemonės
2.1.1. Respublikinės
konferencijos ir šventinių
koncertų organizavimas.

Vykdytojai
Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojai
Projektų vadovas
Darbo grupės

Laikas
2019 m.
rugsėjo–
gruodžio mėn.

Ištekliai
Mokyklos lėšos
Rėmėjų lėšos

2.2 Pristatyti visuomenei
mokyklos veiklos istoriją

2.2.1. Išleista knyga apie
Kėdainių muzikos
mokyklos istoriją ir
nūdieną.

Direktorius
2019 m.
Projektų vadovas rugsėjo–
Direktoriaus
gruodžio mėn.
pavaduotojas ūkio
ir bendriesiems
klausimams
Direktorius.
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Metodininkas

Mokyklos lėšos

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

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

Rėmėjų lėšos

Rėmėjų lėšos
Žmogiškieji
ištekliai

Laukiami rezultatai
Mokyklos veikla pristatyta
šalies švietimo bendruomenei
Miesto ir rajono gyventojai
turės progą išgirsti buvusių ir
esamų mokyklos mokinių ir
mokytojų muzikavimą.
Mokykla turės reprezentacinį
leidinį, kuriame bus apžvelgta
visa mokyklos 60 – ties metų
veikla.
Mokiniai ir mokytojai praplės
akiratį, įgis žinių, pasidalins
gerąja patirtimi.

3. Tikslas: Mokyklos bendruomenės narių mokymosi kompetencijų plėtra bendradarbiaujant, skleidžiant gerąją patirtį.
Uždaviniai
Priemonės
Vykdytojai
Laikas
Ištekliai
Laukiami rezultatai
3.1. Įsijungti į mokyklų, 3.1.1. Seminarų , mokymų
Direktorius
Iki 2019 m.
Mokyklos lėšos
Mokyklos bendruomenės
kaip besimokančių
organizavimas
Direktoriaus
gruodžio mėn.
Asmeninės
nariai įgis bendrųjų ir
bendruomenių, tinklą
pavaduotoja
darbuotojų lėšos
profesinių kompetencijų,
ugdymui
pagerės darbo
Direktoriaus
produktyvumas.
pavaduotojas
ūkio ir
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Uždaviniai

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

3.2 Vykdyti gerosios
darbo patirties sklaidą
tarp kolektyvo narių.

3.2.1. Organizuoti seminaruspraktikumus, kuriuos vestų
mokyklos mokytojai.

3.3 Sudaryti sąlygas
mokytojams kelti
pedagoginę
kvalifikaciją.

3.3.1. Seminarai,
konferencijos, atviros
pamokos, konkursai.

Vykdytojai
bendriesiems
klausimams
Metodinė taryba

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

Laikas

Ištekliai

Laukiami rezultatai

Pastoviai

Žmogiškieji

Minimalių išlaidų pagalba
seminaruose įgytos žinios
bus perteiktos plačiam
darbuotojų ratui
Iš kolegų pasisems
gerosios patirties,
pritaikys savo darbe.

Pastoviai

Žmogiškieji

Pastoviai

Mokyklos lėšos
Asmeninės
darbuotojų lėšos

Įvairaus pobūdžio
kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose įgytas
kompetencijas pritaikys
praktikoje.

Laikas
2019 metai

Ištekliai
Mokyklos lėšos.

Laukiami rezultatai
Mažiau lėšų ir laiko reikės
skirti senų instrumentų
remontui. Pagerės
muzikavimo kokybė.

2019 metai

Mokyklos lėšos.

Pagerės estetinis vidaus
aplinkos vaizdas.

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

Priemonės
4.1.1. Įsigyti reikalingus
muzikos instrumentus.
Naujais pakeisti
susidėvėjusius.

4.2. Atnaujinti
mažuosius mokyklos
koridorius.

4.2.1. Sienų, lubų ir grindų
remontas.

Vykdytojai
Direktoriaus
pavaduotojas
ūkio ir
bendriesiems
klausimams
Direktoriaus
pavaduotojas
ūkio ir
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Uždaviniai
4.3 Kapitalinis grindų
remontas Muzikos
istorijos klasėje.

Priemonės

4.3.1. Perdengimo
konstrukcijų keitimas, grindų
stabilizavimas ir išlyginimas .

Vykdytojai
bendriesiems
klausimams
Direktoriaus
pavaduotojas
ūkio ir
bendriesiems
klausimams

Laikas

2019 metai

PRITARTA
Mokyklos tarybos 2019 m. sausio 29 d.
protokoliniu nutarimu Nr. T-2
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Ištekliai
Mokyklos lėšos.

Laukiami rezultatai
Pagerės patalpų techninė
būklė.

RENGINIAI, KONKURSAI, FESTIVALIAI
Eil.
Nr.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

Tema (mėn.)
Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ (sausio 11d.)
Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos mokytojos
G. Meškauskaitės mokinių koncertas styginių instrumentų skyriuje
(sausio 14 d.)
Renginys, skirtas Sniego dienai (sausio 21 d.)
Visuomeninis projektas „Kėdainiams reikia vargonų“ (sausio–
gruodžio mėn.)
I respublikinis styginių instrumentų festivalis-konkursas „Romantikų
įkvėpti“ Trakų meno mokykloje (sausio 26 d.)
II tarptautinis instrumentinės muzikos konkursas-festivalis „Grokime
kartu“ Radviliškio muzikos mokykloje (vasario 28 d.)
VII Lietuvos mokinių muzikos olimpiada (vasario 6 d. rajono etapas)

XIV Nacionalinio J. Švedo konkursas (sausio 22 d. – I turas, kovo 4
d. II-III turai)
Respublikinis Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro,
muzikos ir meno mokyklų, gimnazijų, progimnazijų, lopšelių ir
darželių projektas „Ritmuojame ir kuriame kartu 2018–2019“ (2018
m. spalio mėn.–2019 m. lapkričio mėn.) Projekto pristatymai –
Vilniuje – vasario 18 d., mokykloje – kovo 13 d.
Respublikinis projektas „E. Balsio mokinių kūrybinė akademija“
(vasario–kovo mėn.)
Lietuvai svarbių datų minėjimai, akcijos, koncertai (vasario–kovo
mėn.)
Bendradarbiavimo ir šiuolaikiškos raiškos projektas „Tėvynė graži
visados“, skirtas Lietuvos Valstybės dienai paminėti Kaišiadorių
meno mokykloje (vasario 13 d.)
II respublikinis akordeonistų festivalis „Būk artistas“ Garliavos
meno mokykloje (vasario 15 d.)
II tarptautinis instrumentinės muzikos konkursas-festivalis „Grokime
kartu“ (vasario 27 d.)

15.

I tarptautinis styginių instrumentų jaunųjų atlikėjų konkursas
„Crescendo“ Jonavos meno mokykloje (kovo 13 d.)

16.

Tarptautinis tautinių muzikos instrumentų ansamblių ir orkestrų
festivalis „Klonių aidai“ Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje
(kovo 23 d.)
Bendras Kėdainių ir Panevėžio muzikos mokyklų violončelės
mokinių koncertas Panevėžio muzikos mokykloje (kovo mėn.)

17.
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Atsakingas
G. Kaziukonienė
Z. Geičienė
A. Adomynaitė
Mokinių taryba
G. Kaziukonienė
Z. Smikienė
A. Adomynaitė
A. Černikauskienė
N. Prascevičienė
R. Stanionienė
D. Valdajevienė
Ž. Markova
Darbo grupė

G. Kaziukonienė
E. Šablevičius
G. Kaziukonienė
D. Valdajevienė
Sk. mokytojai
R. Gužauskaitė
L. Labeckienė
L. Melnikienė
A. Petrauskienė
J. Veikšrienė
L. Šidlauskaitė
Z. Smikienė
A. Adomynaitė
E. Šablevičius
I. Kolganova
D. Valdajevienė
D. Jagelavičiūtė
G. Gusiniauskienė
Z. Smikienė

Eil.
Nr.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

Tema (mėn.)

Atsakingas

Mokytojos Z. Geičienės smuiko klasės mokinės V. Jakštaitės
koncertas styginių instrumentų skyriuje (kovo mėn.)
V respublikinis festivalis „Skambioji fleita“ Kauno Miko Petrausko
muzikos mokykloje (kovo mėn.)
VIII Kėdainių ir Kauno jaunųjų akordeonistų koncertas „Draugystės
akordeonas“ (balandžio mėn.)
XIII Tarptautinis akordeonistų konkursas „Ascoltate 2019“ Kaune
(balandžio 5–7 d.)
Lietuvos jaunųjų atlikėjų konkursas „Čiurlionio jūra“ Šiaulių 1-oje
muzikos mokykloje (balandžio mėn.)
Stygininkų konkursas „Muzikinė mozaika“ Panevėžio raj.
Krekenavos muzikos mokykloje (balandžio mėn.)
II Lietuvos muzikos ir meno mokyklų akordeonistų festivalis
„Pasaulio muzika. Ritmų paletė“ Vilniaus Karoliniškių muzikos
mokykloje (balandžio 6 d.)
Respublikinis V. Svirskio violončelininkų konkursas Vilniaus Balio
Dvariono muzikos mokykloje (balandžio mėn.)
IV respublikinė jaunųjų kanklininku olimpiada „Skambiosios
stygos“ Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykloje
(balandžio 13 d.)
Koncertas Pasvalio muzikos mokykloje (60-mečio jubiliejaus proga)
(balandžio 18 d.)
Akordeono ir tautinių instrumentų skyriaus koncertas „Muzikinės
pavasario akimirkos“ (balandžio mėn.)
Respublikinis fortepijoninių ansamblių konkursas „Skambinu su
draugu“ Elektrėnuose (balandžio mėn.)
IV respublikinis festivalis „Skambioji fleita 2019“ Kauno Miko
Petrausko muzikos mokykloje (kovo mėn.)
Draugystės koncertas su Jonavos Janinos Miščiukaitės meno
mokyklos fortepijono skyriaus mokiniais (balandžio mėn.)

Z. Geičienė

32.

Renginys „Diena kitaip“ (nominacijų vakaras) (balandžio 1 d.)

33.

Respublikinis antro instrumento (įvairių instrumentų) muzikos
festivalis-konkursas „Garsų spalvos“ (balandžio mėn.),
„Naktis mokykloje“ (balandžio 19 d.)

34.

35.
36.
37.

Koncertas, skirtas Pasaulio kultūros dienai (svečiuose Nacionalinės
M. K. Čiurlionio menų gimnazijos auklėtiniai) (balandžio mėn.)
Fortepijono skyriaus 1 kl. mokinių koncertas „Pavasario sūpuoklėse“
(balandžio mėn.)
Atvirų durų savaitė „Kviečiu į savo pamoką“ (balandžio mėn.)
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J. Maksimec
V. Jeleniauskienė
R. Gužauskaitė
R. Gužauskaitė
L. Labeckienė
L. Šidlauskaitė
Z. Smikienė
R. Gužauskaitė

Z. Smikienė
D. Valdajevienė
G. Gusiniauskienė
G. Kaziukonienė
R. Gužauskaitė
L. Melnikienė
A. Petrauskienė
V. Jeleniauskienė
J. Maksimec
I. Kaupienė
J. Veikšrienė
Sk. mokytojos
G. Kaziukonienė
A. Černikauskienė
E. Sasnauskienė
A. Černikauskienė
G. Kaziukonienė
Mokinių taryba
O. Lukšienė
L. Melnikienė
Sk. mokytojos
Metodinė taryba
G. Kaziukonienė

Eil.
Nr.
38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.
47.

48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Tema (mėn.)
III Respublikinis meno ir muzikos mokyklų profesinės linkmės
muzikinio ugdymo modulio jaunųjų atlikėjų ir kamerinių ansamblių
konkursas (balandžio mėn.)
Fortepijono skyriaus 2 kl. mokinių koncertas „Linksmosios natelės“
(balandžio mėn.)
Fortepijono skyriaus 3 kl. mokinių koncertas „Muzikinės išdaigos“
(balandžio mėn.)
Styginių instrumentų skyriaus 1 kl. mokinių koncertas (balandžio
mėn.)
Styginių instrumentų skyriaus 2 kl. mokinių koncertas (balandžio
mėn.)
Styginių instrumentų skyriaus 3 kl. mokinių koncertas (balandžio
mėn.)
Edukacinių renginių savaitė (miesto ir rajono ikimokyklinių įstaigų
ugdytiniams ir bendrojo lavinimo mokyklų pradinių klasių
mokiniams) (balandžio–gegužės mėn.)
Styginių instrumentų skyriaus ansamblių ir orkestro koncertas
(gegužės mėn.)
Tarptautinis festivalis „Fleitos garsai 2019“ Šiauliuose
(balandžio/gegužės mėn.)
3-7 kl. pasirenkamojo instrumento (įvairių instrumentų) mokinių
koncertas „Muzikiniai palinkėjimai“ PROF.M. skyriaus
pasirenkamojo instrumento ir bendrojo fortepijono mokinių
koncertas (gegužės 9 d.)
Festivalis „Kėdainiai 2019“ saksofonininkai (gegužės mėn.)

Mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestro ir pučiamųjų instrumentų
skyriaus mokinių koncertas (gegužės mėn.)
Dainavimo studijos mokinių koncertas (gegužės 8 d.)
VIII Aukštaitijos regiono Gabių muzikai mokinių festivalis
„Aukštaitijos talentai-2019“ Rokiškio krašto muziejuje (gegužės
15 d.)
Tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Mažieji talentai 2018“
Utenoje (gegužės mėn.)
Respublikinis pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų festivalis „Jonava
2019“ Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykloje (gegužės
mėn.)
Respublikinis kamerinių ansamblių festivalis Biržuose (gegužės
mėn.)
Mokslo metų pabaigos muzikinis spektaklis AMU skyriuje (gegužės
mėn.)
V smagios liaudiškos muzikos koncertas „Muzikuojame gamtoje“
Pašiliuose (gegužės mėn.)
Mokyklos absolventų išleistuvių šventė (mokyklos baigimo
pažymėjimų įteikimas) (gegužės 31 d.)
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Atsakingas
Visų sk. mokytojai

G. Rasčiauskienė
Sk. mokytojos
L. Šidlauskaitė
Sk. mokytojos
R. Vizbarienė
E. Šablevičius
V. Stanienė
A. Zenevičius
E. Bujanauskienė
A. Černikauskienė
Darbo grupė
A.Adomynaitė
J. Maksimec
V. Jeleniauskienė
E. Sasnauskienė
I. Kaupienė
V. Prušinskienė
R. Šulcas
G. Kaziukonienė
Darbo grupė
D. Sasnauskas
R. Šulcas
N. Prascevičienė
D. Valdajevienė
G. Gusiniauskienė
Mokytojai
R. Šulcas

J. Maksimec
V. Jeleniauskienė
A.Navickienė
G. Gusiniauskienė
A. Černikauskienė
G. Kaziukonienė

Eil.
Nr.

Tema (mėn.)

61.

Mokytojos D. Valdajevienės mokinių koncertas tėveliams (gegužės
mėn.)
Akcija, skirta Vaikų gynimo dienai (kartu su Juozo Paukštelio
progimnazija) (gegužės/birželio mėn.)
Styginių instrumentų festivalis „Skambėk, jaunyste“ Ramygaloje
(birželio mėn.)
Mokslo metų pradžios šventė (rugsėjo mėn.)

62.

Mokslo metų pradžios koncertas AMU skyriuje (rugsėjo mėn.)

63.

Mokyklos kolektyvų pasirodymai Kėdainių miesto šventės
renginiuose (rugsėjo mėn.)
Kėdainių neformaliojo ugdymo asociacijos renginys „Ką veikti, kai
nežinai, ką veikti“ (rugsėjo mėn.)

58.
59.
60.

64.

65.
66.
67.
68.

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Styginių instrumentų skyriaus koncertas „Rudens spalvos“ (spalio
mėn.)
3-4 kl. mokinių konkursas fortepijono skyriuje „Etiudų paradas“
(spalio mėn.)
Gatvės muzikos diena (spalio mėn.)
Tarptautinės Mokytojo dienos minėjimas (spalio 5 d.)

Renginiai, skirti mokyklos 60 metų jubiliejui (spalio–gruodžio
mėn.)
Respublikinis antro instrumento (fortepijono) muzikos festivaliskonkursas: „Laisvalaikio muzika“ (lapkričio mėn.)
Naujų narių priėmimo į Mokinių tarybą „krikštynos“ (lapkričio
mėn.)
Tolerancijos dienos minėjimas (lapkričio mėn.)
III respublikinis fortepijoninės ir kamerinės muzikos festivalis
„Vaikystės perlai“
XIX jaunųjų pianistų festivalis-maratonas Kaune (gruodžio mėn.)
Akordeono ir tautinių instrumentų skyriaus kalėdinis koncertas
„Žiemos vakarą baltą...“ (gruodžio mėn.)
Geros nuotaikos vakaronė „Žiemos išdaigos“ (ilgiausios natos
konkursas) Pašiliuose (gruodžio mėn.)
Kalėdinis AMU skyriaus ugdytinių pasirodymas (gruodžio mėn.)
Kalėdiniai renginiai, įvairios akcijos, koncertai mokykloje (gruodžio
mėn.)
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Atsakingas
D. Valdajevienė
A. Černikauskienė
G. Kaziukonienė
Z. Smikienė
A. Černikauskienė
G. Kaziukonienė
Sk. mokytojos
A. Navickienė
D. Sasnauskas
Z. Smikienė
R. Kutraitė
A. Černikauskienė
G. Kaziukonienė
I.Kolganova
J. Veikšrienė
G. Kaziukonienė
G. Kaziukonienė
A.Černikauskienė
Mokinių taryba
G. Kaziukonienė
Darbo grupė
E. Sasnauskienė
Mokinių taryba
Mokinių taryba
Darbo grupė
J. Veikšrienė
J. Čerenkovienė
Sk. mokytojos
Sk.mokytojai
G. Gusiniauskienė
A. Navickienė
Sk. mokytojos
A. Černikauskienė
G. Kaziukonienė

