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PATVIRTINTA
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savivaldybės tarybos
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ŠALČININKŲ STANISLAVO MONIUŠKOS MENŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS
2017 M. VEIKLOS ATASKAITA

I SKYRIUS
MOKYKLOS PRISTATYMAS
1. Šalčininkų S. Moniuškos menų mokykla (toliau – Mokykla) yra neformaliojo vaikų
švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo įstaiga, skirta vaiko gabumams ir kūrybiškumui
atskleisti, jo gebėjimų ugdymui, kultūrinių vertybių bei laisvalaikio kultūros plėtotei, saviraiškai ir
socializacijai, pedagogų kvalifikacijos tobulinimui, Šalčininkų miesto bei rajono kultūrinio
gyvenimo aktyvinimui. Mokykla komplektuojama iš gabių muzikai ir menams Šalčininkų mieste
bei rajone gyvenančių ir norinčių mokytis vaikų.
Mokykla įsteigta 1974 m. rugpjūčio 1 d., yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti viešojo
juridinio asmens statusą, ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą,
atributiką, sąskaitą banke.
Kodas: 191417232.
Adresas: Plento g. 5, LT - 17117 Šalčininkai.
Telefono Nr. +37038051408
El. p. salcininkumenumokykla@gmail.com
Interneto svetainė www.smmm.lt
2. Mokykloje vykdomos programos (finansuojamos iš savivaldybės biudžeto):
2.1. pradinio, pagrindinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos:
- fortepijono,
- akordeono;
- styginių instrumentų;
- pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų;
- dailės;
- šokio (choreografijos).
2.2. neformaliojo vaikų švietimo programos:
- ankstyvojo ugdymo;
- kryptingo ugdymo;
- išplėstinio ugdymo.
3. Mokinių skaičius (2017-12-31):
Programos pavadinimas

FŠPU
pradinis
ugdymas

FŠPU
pagrindinis
ugdymas

Fortepijonas
Akordeonas
Styginiai instrumentai
Pučiamieji ir mušamieji
instrumentai

28
23
10
19

21
17
12
16

NVŠ
ankstyvasis
ugdymas

NVŠ
kryptingas
ugdymas
5
1

NVŠ
išplėstinis
ugdymas

Iš
viso:

1

50
45
23
35

2
Šokis (choreografija)
Dailė
Ankstyvasis ugdymas
Iš viso:

29
24

29
22

133

117

5

63
47
9
272

1
9
9

7
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4. Mokyklos darbuotojai (2017-12-31):
Bendras darbuotojų skaičius - 38, iš jų: pedagoginių darbuotojų – 3, mokytojų – 28,
techninių darbuotojų -7:
4.1. pedagoginiai darbuotojai:
L. e. direktoriaus pareigas Aleksandr Godovščikov, III vadovo kvalifikacinė kategorija,
aukštasis universitetinis išsilavinimas, pedagoginio darbo stažas - 28 metai, vadybinio darbo stažas
– 25 metai, akordeono vyresnysis mokytojas, vadovauja mokyklai nuo 2014 m. balandžio 1 d.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Liudmila Bandalevič, aukštasis universitetinis
išsilavinimas, pedagoginio darbo stažas - 35 metai, akordeono mokytoja metodininkė, vadovauja
mokyklai nuo 2017 m. lapkričio 6 d. (direktoriaus pavaduotojos ugdymui Tatjanos Ulbin vaiko
priežiūros atostogų metu).
Pučiamųjų instrumentų orkestro vadovas Rimantas Rutkauskas, aukštasis universitetinis
išsilavinimas, pedagoginio darbo stažas – 20 metų, vadovauja orkestrui nuo 2006 m. rugsėjo 1 d.

Pedagoginiai darbuotojai
(etatų skaičius – 3)
1. L. e. direktoriaus pareigas Aleksandr
Godovščikov
2. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Tatjana Ulbin (nėštumo ir gimdymo
atostogose nuo 2017 spalio mėn.),
Liudmila Bandalevič
(Tatjanos Ulbin nėštumo ir gimdymo
atostogų metu)
3. Pučiamųjų instrumentų orkestro
vadovas Rimantas Rutkauskas

Iš viso
darbuotojų
1

Vyresnieji
mokytojai

1

Metodininkai
1
1

1

1

4.2. mokytojai:
Iš jų:

Mokytojai pagal meno sritis
Iš
viso:

Meno sritys

Iš viso
Muzika
Dailė
Choreografija,
šokis

28
24
2
2

Neturintys
kvalifikacinės
kategorijos
mokytojai
1
1

Mokytojai

4
4

Vyresnieji
mokytojai

11
9

Metodininkai

12
10
2

2

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T-222,
mokytojams nustatytas tarifikuotų kontaktinių valandų limitas - 564 val.
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4.3. techninis personalas:
Etatų skaičius - 8
Pareigybė
Ūkvedys
Sekretorė
Pagalbinis darbininkas
Valytoja
Sargas
Duomenų bazių tvarkytojas
Darbininkas, atsakingas už elektros ūkį
Muzikos instrumentų derintojas

Etatas
1
1
1
1,5
2,5
0,25
0,25
0,5

Pastaba

Vakansija

II SKYRIUS
LYDERYSTĖ IR VADYBA
5. Siekiant tinkamai planuoti ir organizuoti veiklą, tikslingai pasirinkti prioritetus bei veiklos
kryptis, numatyti ir planuoti pokyčius, rengiami strateginis planas, metinis veiklos planas, metiniai
ugdymo planai:
5.1. 2018-2021 m. Mokyklos strateginį planą rengė Mokyklos direktoriaus 2017 m. lapkričio
6 d. įsakymu Nr. V-83 „Dėl darbo grupės sudarymo mokyklos 2018-2021 metų strateginiam planui
parengti“ sudaryta darbo grupė. Planas aptartas ir suderintas Mokyklos, Mokytojų, Metodinėje
tarybose, konsultuotasi su Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto
skyriaus specialistais.
5.2. 2017-2018 m.m. veiklos planą rengė 2017 m. gegužės 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. V57 „Dėl darbo grupės sudarymo mokyklos 2017-2018 m.m. veiklos planui parengti“ sudaryta darbo
grupė. Metinis planas koreguojamas rengiant mėnesio planus.
6. Mokyklos veiklos planavime dalyvauja savivaldos institucijos: Mokyklos, Mokytojų,
Metodinė, Direkcinė tarybos.
7. Mokykloje dirba sukomplektuotas kvalifikuotų mokytojų kolektyvas. Skatinama mokytojų
iniciatyva ir kūrybiškumas. Mokytojų darbas motyvuojamas ir skatinamas padėkos raštais,
piniginėmis premijomis Mokytojų dienos bei kitomis progomis.
Mokytojai dalyvauja kvalifikaciniuose renginiuose ir nuolat gilina savo bendrąsias ir
dalykines kompetencijas.
2017 m. Mokyklos vadovai ir mokytojai 89 kartus dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose.
Siekiant tobulinti mokytojų kompetencijas, reikalingas mokinių ugdymui, Mokykloje
organizuoti ir pravesti metodiniai renginiai:
Renginio pavadinimas
2017 m. vasaris. Tarptautinė jaunimo mainų
programa „ERASMUS+“.
Pasiektas rezultatas: koncertas Lenkijoje,
video įrašas, kompaktinės plokštelės įrašas.

Data
2017 m.
vasaris

Dalyviai
Jaunių choras –
23 mokiniai
(mokytoja Tatjana
Ulbin)

Organizatoriai
Lenkijos-Lietuvos
edukacinis projektas.

Šalčininkų S. Moniuškos menų mokyklos ir
Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos
profesinio bendradarbiavimo metodinė diena
„Draugystės tiltai“ :
meistriškumo
pamokos, koncertas, seminaras „Gerosios
patirties sklaida“.

2017-03-15

Šalčininkų
S.Moniuškos menų
mokyklos, Eišiškių
muzikos mokyklos,
Jašiūnų muzikos
mokyklos,
Nacionalinės
M.K.Čiurlionio menų
mokyklos mokytojai
(Iš viso: 33)

Nacionalinės
M.K.Čiurlionio menų
mokyklos direktoriaus
pavaduotoja muzikai
Eglė Čobotienė,
Šalčininkų S. Moniuškos
menų mokyklos
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Tatjana Ulbin.
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Šalčininkų S. Moniuškos menų mokyklos ir
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos
mokytojų metodinis seminaras „Motyvacija
mokytis muzikos. Akordeono meistriškumo
pamokos. Gerosios patirties sklaida“.

2017-03-17

Smuiko parodomoji pamoka „Senosios ir
romantinės muzikos atlikimas“. Vedė VDU
Muzikos akademijos docentas Robertas
Bliškevičius.
Seminaras.
Bendradarbiavimo su tėvais subtilybės. Tėvų
rolė kokybiško ugdymo procese XXI amžiaus
pradžioje.

2017-03-31

2017-04-12

Šalčininkų
S.Moniuškos
menų
mokyklos,
Jašiūnų
muzikos mokyklos,
Vilniaus Juozo TallatKelpšos
konservatorijos
mokytojai
(Iš viso: 10)
Smuiko specialybės
mokiniai ir mokytojai
Šalčininkų S.
Moniuškos menų
mokyklos mokytojai
(Iš viso: 18)

Šalčininkų S. Moniuškos
menų mokyklos
mokytojos: Liudmila
Bandalevič, Jelena
Ivanovskaja

Šalčininkų S.Moniuškos
menų mokyklos smuiko
mokytoja Rasa
Smolinskytė
Elektrėnų savivaldybės
Švietimo paslaugų
centras

8. Mokyklos socialiniai partneriai: Šalčininkų r. Jašiūnų muzikos mokykla, Šalčininkų r.
Eišiškių muzikos mokykla, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija, Vilniaus r. Rudaminos
meno mokykla, Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla, Vilniaus J.Tallat-Kelpšos
konservatorija, Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų mokykla.
Tarptautiniai ryšiai: Chelmžos I laipsnio muzikos mokykla (Lenkija), Lydos vaikų meno
mokykla (Baltarusijos Respublika), Lydos vaikų muzikos meno mokykla (Baltarusijos Respublika).
III SKYRIUS
UGDYMAS (IS) IR MOKINIŲ PATIRTYS
9. Mokinių ugdymas vykdomas pagal Mokykloje parengtas ir patvirtintas ugdymo programas,
kuriose atsispindi ugdymo dalyko tikslas, uždaviniai, ugdymo turinio apimtis, mokinių pasiekimai,
mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas. Ugdymo programos apsvarstytos ir jiems pritarta
Metodinės tarybos posėdyje (2018-01-04, protokolo Nr. MT-01).
10. Mokykloje vykdomoms ugdymo programoms įgyvendinti parengti ugdymo planai.
Ugdymo planų tikslas – kokybiško ugdymo turinio formavimas ir optimalaus ugdymo proceso
organizavimas, kad kiekvienas mokinys pasiektų asmeninės pažangos ir geresnių ugdymo(si)
rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumą.
2017– 2018 mokslo metų ugdymo planus rengė direktoriaus 2017 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr.
V- 58 sudaryta darbo grupė.
11. Mokinių mokymosi motyvacija skatinama dalyvaujant koncertuose, festivaliuose,
konkursuose, parodose, rajono tradiciniuose renginiuose, projektinėje veikloje. Per 2017 metus
Mokyklos mokiniai dalyvavo:
11.1. koncertuose, konkursuose, festivaliuose (už mokyklos ribų):
Renginio pavadinimas (pravedimo vieta)

Data

Kalėdinių giesmių koncertas „ Nadzieja uczy
czekac“ (Lenkija)
X-asis Broniaus Jonušo pučiamųjų instrumentų
solistų, ansamblių ir orkestrų festivalis,
Vilniaus B.Jonušo muzikos mokykla

2017-01-01-09

Respublikinis „Akordeono orkestrų paradas“,
Rudaminos meno mokykla
XVII –asis Lietuvos pučiamųjų instrumentų
čempionatas , Panevėžys

2017-03-18

Rajoninis pučiamųjų instrumentų festivalis

2017-04-06

2017-02-23

2017-03-30

Mokinys(iai),
kolektyvas
Jaunių choras
Solistas
G.Baranovskij,
saksofonininkų
kvintetas
Akordeonistų
orkestras
Pučiamųjų
instrumentų
orkestras
Pučiamųjų

Mokytojas
T.Ulbin
D.Stefanovič
R.Rutkauskas
G.Mockus
V.Masėnas
R.Rutkauskas

G.Mockus
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„Jašiūnai – 2017“, Jašiūnų muzikos mokykla

instrumentų
skyriaus mokiniai
Solfedžio komanda
„Smalsuolės“

Ž.Kumpys
R.Rutkauskas
I.Rodevič

2017-04-27

12 dailės skyriaus
mokinių

A. Vasilaauskaitė

2017-05-06

Jaunučių, Jaunių
chorai
Choreografijos
skyriaus mokinės
Pučiamųjų
instrumentų
skyriaus mokiniai
Akordeonistų
kvintetas, trio

O.Zinevič
T.Ulbin
M.Dedel-Družina

Mokinių kompetencijų ugdymo projektas „Natų
kraitelė – 2017“,
Vilniaus Algirdo muzikos mokykla
Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkursas
„Sidabro vainikėlis“,
Alytus
Tarptautinis vaikų chorinės muzikos festivalis
„Tau, mamyte“, Rudaminos meno mokykla
Koncertas, skirtas Šalčininkų Lietuvos
tūkstantmečio gimnazijos 20-mečiui
Muzikinė stovykla. Nowe Miasto Lubawskie,
Lenkijos Respublika.

2017-04-19

XXII tarptautinis akordeono festivalis –
praktikumas „Palanga 2017“

2017-08-01-09

Koncertas „Padėkos vakaras“, Šv. Dvasios
bažnyčioje, Vilniuje

2017-09-30

Pučiamųjų instrumentų orkestro ir šokėjų grupės
koncertinė kelionė į Budapeštą (Vengrija)

2017-09-28 –
10-02

Respublikinis muzikos ir meno mokyklų
solfedžio festivalis-konkursas „Kelionė į muzikos
šalį – 2017“,
Vilniaus Karolininškių muzikos mokykla
Aušros Vartų Gailestingumo atlaidai. Koncertas.
Vilniaus Šv.Teresės bažnyčia
XVIII –asis respublikinis fortepijoninių
ansamblių festivalis „Šokių pasaulyje“,
Šv. Kotrynos bažnyčia, Vilnius

2017-11-11

2017-05-13
2017-07-06-10

Jaunių choras,
choreografijos
kolektyvas
Pučiamųjų
instrumentų
orkestras, šokėjų
grupė
Solfedžio komanda
(6 mokiniai)

2017-11-13

Grojo mokyklos
mokiniai
Fortepijono
skyriaus mokiniai

2017-11-24

I.Rodevič
J.Staniulienė,
J.Ivanovskaja,
L.Bandalevič
T.Ulbin
M.Dedel-Družina
R.Rutkauskas
M.Dedel-Družina
I.Rodevič

T.Ulbin
L.Bandalevič
L.Jomantienė

11.2 koncertuose svečiams (Mokykloje):
Pavadinimas

Data

Labdaros koncertas, skirtas onkologijos ligoniams paremti
Koncertas Japonijos ambasados Lietuvoje atstovams
Koncertas svečiams (Stowarzyszenie Wieklopolski osrodek ksztalcenia )
Koncertas „Meilė Tėvynei mūsų poetų kūryboje“. Poezijos mėgėjų
susitikimas.
Koncertas, skirtas svečiams iš Lenkijos „Stowarzyszenia Rodzina
Ponarska“
Koncertas Europos regionų komiteto atstovams. Dailės paroda.

2017-01-29
2017-05-29
2017-05-15
2017-06-09
2017-09-21
2017-10-04

11.3. Mokyklos organizuotuose renginiuose:
Renginio pavadinimas
Pučiamųjų instrumentų orkestro koncertas
(Šalčininkų kultūros centras)

Data
2017-01-22

Kaziuko mugė. Mokyklos mokinių
rankdarbių prekyba, koncertas

2017-03-07

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos
mokytojos Nataljos Krauter mokinių
koncertas

2017 m. kovas

Dalyviai
Pučiamųjų
instrumentų
orkestras
Mokyklos mokiniai,
mokytojai

Organizatoriai
R.Rutkauskas

Koncerte dalyvavo
buvusi mokyklos
mokinė Aliona

Teorijos skyrius

Dailės skyrius
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Šalčininkų rajono muzikos ir menų mokyklų
akordeonistų festivalis
Šalčininkų rajono muzikos ir menų mokyklų
jaunųjų pianistų ir ansamblių festivalis
„Linksmos natos“

2017-05-26

Kevra
71 dalyvys

Akordeono skyrius

2017-06-01

65 dalyviai

Fortepijono skyrius

Mokinys(iai),
kolektyvas
Jaunių choras,
pučiamųjų
instrumentų
orkestras
Pučiamųjų
instrumentų
orkestras
Pučiamųjų
instrumentų
orkestras, jaunių
choras,
akordeonistų
kvintetas,
akordeonistų
orkestras,
choreografijos
skyrius.
Choreografijos
skyriaus mokinės
Akordeonistų
kvintetas,
Kamerinis
ansamblis,
duetas

Mokytojas

11.4. rajono tradiciniuose renginiuose:
Renginio pavadinimas

Data

Koncertas, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimui
(Šalčininkų kultūros centras)

2017-02-16

Koncertas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimui
(Šalčininkų kultūros centras)
XXII folkloro festivalis „Daina prie Šalčios“
(Šalčininkų miesto parkas)

2017-03-10

Projektas „Už saugią Lietuvą“
(Šalčininkų miesto parkas)
Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo
karūnavimo) diena
(Šalčininkų miesto parkas)

2017 m. gegužė

2017-05-21

2017-07-06

T.Ulbin,
R.Rutkauskas

R.Rutkauskas

R.Rutkauskas
T.Ulbin,
L.Bandalevič,
J.Ivanovskaja,
V.Masėnas,
M.Dedel-Družina

I.Jankūnienė
L.Bandalevič
J.Ivanovskaja
J.Staniulienė

12. Projektinė veikla.
Bendradarbiaujant su Lydos vaikų muzikos meno mokykla (Baltarusijos Respublika),
Europos Komisijai pateikta projekto „Muzikinis draugystės tiltas - Šalčininkai-Lyda“ paraiška pagal
2014-2020 m. Latvijos-Lietuvos-Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą. Šios ES
finansuojamos programos strateginis tikslas – stiprinti santykius, ugdyti gebėjimus ir dalytis
patirtimi tarp Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos žmonių bei organizacijų per kartu įgyvendinamus
bendrus projektus, kuriais siekiama iš esmės gerinti gyvenimo kokybę pasienio regionuose.
Planuojama projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėn. (preliminariai 2018-06 – 2020-06).
Bendras projekto biudžetas – 373 026,19 Eur, iš jų: ES lėšos – 335 723,57 Eur; savivaldybės
biudžeto lėšos – 22 358,02 Eur; Baltarusijos, šalies partnerės lėšos – 14 944,60 Eur.
Įgyvendinant projektą bus pasinaudota skiriamomis ES ir valstybės biudžeto lėšomis
Mokyklos teikiamų paslaugų kokybei pagerinti. Planuojama įsigyti koncertinį fortepijoną į koncertų
salę, 12 akordeonų, garso kolonėlę su stiprintuvu, mušamųjų instrumentų komplektą, 6
kompiuterius, daugiafunkcinį spausdinimo aparatą, televizorių ir kt. Įsigijus naujus ir kokybiškus
muzikos instrumentus, organizacinę techniką, sustiprės mokyklos materialinė bazė, suaktyvės
meninių kolektyvų dalyvavimas rajono, respublikos, tarptautiniuose kultūriniuose, edukaciniuose
renginiuose, padidės mokymosi menų mokykloje patrauklumas ir kasmet vis daugiau vaikų
pasirinks mokymąsi mokykloje.
13. NVŠ programų, finansuojamų tikslinėmis lėšomis, įgyvendinimas.
Didesniam neformaliojo vaikų švietimo prieinamumui užtikrinti, Mokyklos materialinės
bazės gerinimui bei ugdymosi aplinkos modernizavimui, 2017 m. Mokykla įgyvendino 3
neformaliojo vaikų švietimo programas, finansuojamas tikslinėmis valstybės biudžeto lėšomis:
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13.1. programa „Šokam ir grojam kartu su orkestru“. Programos esmė - ugdyti mokinių
meninius bei kūrybinius gebėjimus, kūrybiškumą, bendravimą bei bendradarbiavimą, lavinti
vaizduotę, ritmo pojūtį, koordinaciją. Programos dalyviai – 12-19 metų jaunimas. Programą lankė
13 vaikų;
13.2. programa „Muzikavimas pučiamųjų instrumentų orkestre“. Programa skirta visiems,
gebantiems groti pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais, tačiau dėl įvairių priežasčių
nebemuzikuojantiems. Pagal gebėjimus parenkama muzikinė partija, todėl kiekvienas jaučiasi
pilnavertis kolektyvo narys. Koncertinės programos repetavimas, dalyvavimas koncertuose,
konkursuose, festivaliuose, dainų šventėse įtraukia jaunimą į bendruomenės ir visuomenės
gyvenimą, plečia jų akiratį, leidžia aktyviai, kūrybingai ir kryptingai veikti. Programos dalyviai –
12-19 metų jaunimas. Programą lankė 6 vaikai;
13.3. programa „Grakštus judesys“. Programos esmė – ugdyti mokinių meninius bei
kūrybinius gebėjimus, kūrybiškumą, bendravimą bei bendradarbiavimą, lavinti vaizduotę, ritmo
pojūtį, koordinaciją. Programos dalyviai – 6-11 metų vaikai. Programą lankė 19 vaikų.
14. Programų įgyvendinimui skirtos lėšos panaudotos mokytojų, įgyvendinančių NVŠ
programas, darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, muzikos instrumentų remontui,
ugdymo priemonių įsigijimui.
IV SKYRIUS
MOKINIŲ PASIEKIMAI, INDIVIDUALI PAŽANGA.
MOKYKLOS PASIEKIMAI ŠIOJE SRITYJE
15. Mokinių pasiekimai ir pažanga aptariami ir vertinami pagal patvirtintus Mokinių pažangos
ir pasiekimų vertinimo metodus ir kriterijus. Kiekvienas mokytojas ugdymo procese stebi ir
fiksuoja kiekvieno mokinio pažangą, kad laiku būtų identifikuojamos problemos ir inicijuojami
reikalingi sprendimai. Mokytojai kartu su mokiniais ir jų tėvais aptaria ir analizuoja mokinių
individualius pasiekimus ir pastangas. Mokytojų tarybos posėdžiuose aptariamos pusmečių
mokymosi ir lankomumo ataskaitos, atliekama lyginamoji analizė, priimami sprendimai mokinių
mokymosi motyvacijai stiprinti. Mokinių pasiekimai ir pažanga fiksuojama mokymosi apskaitos
suvestinėse pagal skyrius. Individualūs mokinių pasiekimai ir pastangos matomi, pripažįstami ir
skatinami padėkos, garbės raštais.
Mokinių pasiekimai, laimėjimai tarptautiniuose, respublikiniuose festivaliuose, konkursuose,
parodose:
Konkurso pavadinimas (konkurso
pravedimo vieta, data)
Vaikų, jaunimo ir suaugusių baleto ir
šiuolaikinio šokio festivalis „Dance Box 2017“,
2017-03-19, Vilnius
Lietuvos akordeonistų konkursas „Vilnius
2017“. 2017-03-29, Vilnius

Tarptautinis akordeonistų konkursas „Vilnius
2017“, 2017-13-30, Vilnius

Rezultatas,
laimėjimas
Laureatai

Mokinys(iai),
kolektyvas
4 klasės mokinės
(pagrind. ugd.)

Grand Prix
III vietos laureatai

1, 2 klasės mokinės
(pradinis ugd.)
kamerinis ansamblis,
akordeonistų
kvintetas

III vietos laureatai

Kamerinis ansamblis
Akordeonistų
kvintetas

V-asis respublikinis styginių instrumentų
jaunųjų atlikėjų konkursas-festivalis „Stygių
šėlsmas“. 2017-04-08, Švenčionėlių meno
mokykla
IX-asis šalis vaikų ir jaunimo šokių festivaliskonkursas „Norim kilt..2017“, 2017-05-13,
Vilnius
Tarptautinis konkursas „Dance Revoliution

Mokytojas
M.Dedel-Družina

J.Staniulienė
J.Ivanovskaja,
L.Bandalevič
J.Ivanovskaja
J.Staniulienė
J.Ivanovskaja,
L.Bandalevič,
J.Ivanovskaja
E.Klapatauskienė
R.Smolinskytė

Laureatai

Smuikininkų
ansamblis

I, II vietos

Choreografjos
skyriaus mokinės

I.Jankūnienė

I, III vietos

Choreografijos

M.Dedel-Družina
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2017“, 2017-04-22, Vilnius
IV-asis respublikinis muzikos ir meno mokyklų
stygininkų lietuviškos pjesės festivalis, skirtas
pedagogo T.Šerno atminimui ir Vilniaus
B.Jonušo muzikos mokyklos 50-mečiui, 201704-23, Vilniaus B.Jonušo muzikos mokykla
42-as Tarptautinis akordeonistų konkursas
Pulos mieste, Kroatijoje
2017-04-26-29

laureatai
Diplomaitai

skyriaus mokinės
Smuikininkų
ansamblis

II vietos laureatai

Kamerinis ansamblis
Duetas

E.Klapatauskienė
R.Smolinskytė

J.Staniulienė
J.Ivanovskaja
L.Bandalevič

III vietos laureatai
J.Staniulienė
L.Bandalevič

Tarptautinis vaikų kūrybos konkursas
„Lvionok“, 2017 m. gegužė, Lydos vaikų meno
mokykla, Baltarusijos Respublika

III vietos laureatai

Akordeonistų
kvintetas

Laureatai

Fortepijoninis duetas
Duetas

L.Bandalevič
J.Staniulienė

Akordeonistų
kvintetas

L.Bnadalevič
J.Ivanovskaja

Trio

L.Bandalevič
J.Staniulienė

Choreografijos
kolektyvai
Diplomantai

L.Bandalevič
J.Staniulienė
D.Stefanovič

M.Dedel-Družina

Eva Karčevska
J.Staniulienė

Jaunųjų dailininkų pleneris
“Nemanskaja zemlia“, 2017-05-13, Beriozovka,
Baltarusijos Respublika
10-asis šalies šokių festivalis-konkursas
„Ant bangos 2017“,
2017-06-02-04, Palanga
IV tarptautinis festivalis „Integracje muzyczne
2017“, 2017-10-25-29, Chelmža (Lenkijos
Respublika)

Laureatas

V –asis Tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas,
skirtas L.Povilaičiui atminti, 2017-11-11,
Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla.

Tarptautinis baleto ir šiuolaikinio šokio
festivalis-konkursas „Allegro 2017“,
2017-11-18-19, Vilnius
Tarptautinis mokinių piešimo konkursas
„Tėvynės labui“, 2017 m. lapkritis

Fortepijoninis
ansamblis
Edgaras Oskaras
Žibort

A.Vasiliauskaitė

GRAND PRIX
I vieta

Choreografijos
kolektyvai

I.Jankūnienė

Laureatai

8 mokiniai

Laureatai

N.Voitechovič
E.Karčevska

J.Ivanovskja
L.Bandalevič,
D.Stefanovič
J.Staniulienė
J.Staniulienė

Diplomantė
(diplomas už
geriausiai atliktą
L.Povilaičio
kūrinį)
I, III vietų
laureatai
Laureatė

A.Staniulytė

J.Staniulienė

Choreografijos
kolektyvai

I.Jankūnienė
M.Dedel-Družina

K.Dzvinelytė

V.Matijko

16. Mokyklos direktorius, vykdydamas pavestas funkcijas, organizavo ir koordinavo
Mokyklos veiklą:
16.1. inicijuotas ir organizuotas festivalių pravedimas:
- Šalčininkų rajono muzikos ir menų mokyklų akordeonistų festivalis (2017-05-26);
- Šalčininkų rajono muzikos ir menų mokyklų jaunųjų pianistų ir ansamblių festivalis
„Linksmos natos“ (2017-06-01).
16.2. vadovavimas savivaldos institucijų darbui:
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- sušaukti ir pravesti 3 Mokytojų tarybos posėdžiai (2017-05-29, 2017-08-29, 2017-12-27);
- sušaukti ir pravesti 4 Direkcinės tarybos posėdžiai ( 2017-02-07, 2017-03-14, 2017-06-07,
2017-11-23);
16.3. organizuotas ugdymo planų, metinio veiklos plano bei strateginio plano rengimas,
kontroliuotas jų vykdymas:
- 2017– 2018 mokslo metų ugdymo planus rengė direktoriaus 2017 m. gegužės 31 d.
įsakymu Nr. V- 58 sudaryta darbo grupė. Ugdymo planai patvirtinti direktoriaus 2017 m. rugsėjo
15 d. įsakymu Nr. V-72;
- 2017-2018 m.m. veiklos planą rengė direktoriaus 2017 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V57 sudaryta darbo grupė. Veiklos planas patvirtintas direktoriaus 2017 m. rugsėjo 15 d. įsakymu
Nr. V-74;
- 2018-2021 m. strateginį planą rengė direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-83
sudaryta darbo grupė;
16.4. nustatytos administracijos darbuotojų veiklos sritys ir funkcijos (direktoriaus 2017 m.
sausio 16 d. įsakymas Nr. P-10);
16.5. organizuoti ir pravesti mokinių keliamieji ir baigiamieji egzaminai (egzaminų grafikas
ir vertinimo komisijos sudėtis patvirtinta direktoriaus 2017 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. V-31);
- į aukštesnę klasę perkelta 219 mokinių (direktoriaus 2017 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr.
M-14):
- neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai išduoti 20 mokiniams, išėjusiems pradinio ir
pagrindinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas;
16.6. organizuoti ir pravesti mokinių priimamieji egzaminai (komisijos sudėtis patvirtinta
direktoriaus 2017 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V-56):
- priimti mokytis 63 mokiniai (direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. M-16), iš jų:
- pagal pradinio ir pagrindinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas:
fortepijono – 7, akordeono - 5, styginių instrumentų – 4, pučiamųjų instrumentų – 3,
choreografijos – 11, dailės – 14;
- pagal neformaliojo vaikų švietimo programas: išplėstinis ugdymas – 4, ankstyvasis
ugdymas – 8, kryptingas ugdymas – 7.

V SKYRIUS
UGDYMO (SI) APLINKOS
17. Mokykloje sukurta palanki ugdymui(-si) aplinka, kuri organizuojama taip, kad mokinys
pasijustų galįs asmeniškai tobulėti, mokytis, saugiai jaustis.
Ugdymo procesas vyksta 3-ose pastatuose. Centrinis mokyklos pastatas - architektūrinis
paminklas (Vagnerio rūmai). Pastato viduje yra graži, puikios akustikos baroko stiliaus salė, kurioje
nuolat koncertuoja ne tik Mokyklos mokiniai, bet ir žinomi atlikėjai iš Lietuvos ir užsienio. Mokykla
rūpinasi istoriniu palikimu, palaiko gražią ir patrauklią išorės ir vidaus patalpų estetinę išvaizdą.
Mokyklos teritorija aptverta, pilnai sutvarkytas ir apželdintas kiemas, kuriame auga šimtamečiai
medžiai, įrengtas modernus lauko takų apšvietimas. Mokykla siekia įkurti šiuolaikinius reikalavimus
atitinkančią ugdymo įstaigos materialinę bazę, tam nuolat atnaujinamos mokymo priemones,
perkami nauji muzikos instrumentai, garso aparatūra, baldai, kompiuterinė technika, atliekami
remonto darbai.
Mokiniai mokosi suremontuotose kabinetuose. Kabinetai aprūpinti baldais, muzikos
instrumentais, mokymo priemonėmis ir kitą reikalingą ugdymui įrangą. Vyksta kabinetų
kompiuterizacija. Kabinetai jaukūs, estetiški. Įrengtame mokytojų kambaryje mokytojams sudarytos
sąlygos naudotis internetu, spausdintuvu, skeneriu.
Mokyklos erdvės puošiamos mokinių darbais, rengiamos mokinių darbų, apdovanojimų
ekspozicijos, apipavidalinami teminiai ir informaciniai stendai. Mokyklos internetinėje svetainėje
pateikiama informacija apie mokyklos veiklą.

10
Mokinių, mokytojų tarpusavio santykiai grindžiami tolerancija. Siekiama, kad ugdymo
procesas būtų įdomus ir patrauklus. Mokymąsi Mokykloje pasirenka vis daugiau mokinių. Kasmet
auga norinčių mokytis skaičius.
Mokinių skaičiaus kaita (rugsėjo 1 d.):
2015 m. – 246;
2016 m. – 250;
2017 m. – 274.
Mokykloje siekiama užtikrinti mokinių psichologinį ir fizinį saugumą, nustatytas
nepertraukiamas budėjimas, tėvai visada informuojami apie iškilusias problemas.
Mokykloje dažnai lankosi svečiai ir oficialios delegacijos, lydimos savivaldybės atstovų.
Svečiams organizuojami mokinių koncertai, rengiamos dailės parodos.
Kuriant ir puoselėjant tradicijas, vyksta įvairūs renginiai, kurie jau tapo tradiciniais,
organizuojamos šventės, koncertai:
- rugsėjo 1-osios šventė;
- mokytojų dienos šventė (mokinių savivalda, koncertas);
- kalėdinis renginys Šalčininkų kultūros centre (koncertas, dailės paroda, spektaklis);
- kalėdiniai koncertai tėvams (skyriuose);
- Kaziuko mugė (dirbinių paroda-pardavimas, koncertas);
- motinos diena (koncertas);
- abiturientų išleistuvės (baigimo pažymėjimų įteikimas, koncertas).
Mokykloje veikia meniniai kolektyvai, reprezentuojantys mokyklą, rajoną kultūriniuose
renginiuose Lietuvoje, užsienyje:
- pučiamųjų instrumentų orkestras;
- akordeonistų orkestras;
- styginių instrumentų orkestras;
- jaunučių, jaunių chorai;
- akordeonistų kvintetas;
- įvairių instrumentų kameriniai ansambliai.
Mokyklai išduotas leidimas - higienos pasas.

VI SKYRIUS
FINANSŲ VALDYMAS
18. Biudžeto tikslingas panaudojimas:
Eil.
Nr.
1.

Išlaidų pavadinimas

Savivaldybės
biudžeto lėšos

Valstybės
biudžeto lėšos

Spec. lėšos

Paprastos išlaidos
Darbo užmokestis ir
socialinis draudimas
Darbo užmokestis
Socialinio
draudimo
įmokos
Šildymas
Elektros energija
Vandentiekis
ir
kanalizacija
Ryšių paslaugos
Spaudiniai
Kitos prekės
Kvalifikacijos kėlimas
Kitos paslaugos
Darbdavių
socialinė
parama

347,8
324,9

15,9
15,9

26,0
-

Visi finansavimo
šaltiniai
(Tūkst. EUR. )
389,7
340,8

248,6
76,3

12,1
3,8

-

260,7
80,1

12,6

-

13,9

26,5

0,5
8,8
0,1
0,7
0,2

-

0,1
0,3
3,2
0,6
7,9
-

0,6
0,3
12,0
0,7
8,6
0,2
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Nepaprastosios išlaidos
Kitas ilg. mat.
turtas
Kompiuterinė
programinė įranga
Iš viso:
Moksleivių pavėžėjimas
Iš viso:

2.

3.

6,6
4,9

-

1,5
1,5

8,1
6,4

1,7

-

-

1,7

354,4
2,5
356,9

15,9
15,9

27,5
27,5

397,8
2,5
400,3

19. Gauta parama:
Eil.
Nr.
1.

Paramos tekėjas
pavadinimas
UAB „Namesta“

2.

UAB „Etanetas“

3.

Aurelija Arlauskienė
(fizinis asmuo)

4.

Ūkininkas
Pavel Griaznov

5.

UAB „Elstatas“

6.

UAB
Sėlos“

7.

UAB „GSM erdvė“

8.

Jelena Ivanovskaja
(fizinis asmuo)

9.

2 procentų gyventojų
pajamų mokestis

-

„Didžiosios

Paramos aprašymas, kas gauta
Parama (piniginės lėšos) pučiamųjų
instrumentų orkestrui
(instrumentams įsigyti)
Parama (piniginės lėšos) akordeono
skyriaus
mokiniams,
vykusiems
į
tarptautinį konkursą Kroatijoje
Parama (piniginės lėšos) akordeono
skyriaus mokiniams, vykusiems
į
tarptautinį konkursą Kroatijoje
Parama (piniginės lėšos) akordeono
skyriaus mokiniams, vykusiems
į
tarptautinį konkursą Kroatijoje
Parama (piniginės lėšos) akordeono
skyriaus mokiniams, vykusiems
į
tarptautinį konkursą Kroatijoje
Parama (piniginės lėšos) akordeono
skyriaus mokiniams, vykusiems
į
tarptautinį konkursą Kroatijoje
Parama (piniginės lėšos)
akordeono
skyriaus mokiniams, vykusiems
į
tarptautinį konkursą Kroatijoje
Parama (piniginės lėšos)
akordeono
skyriaus mokiniams, vykusiems
į
tarptautinį konkursą Kroatijoje
Piniginės lėšos

Paramos
vertė
200,00 Eur

Kada gauta

50,00 Eur

2017 m. kovas

100,00 Eur.

2017
balandis

m.

100,00 Eur

2017
balandis

m.

100, 00 Eur

2017
balandis

m.

50,00 Eur

2017
balandis

m.

50,00 Eur

2017
balandis

m.

450, 00 Eur

2017
balandis

m.

787,57 Eur

2017
lapkritis

m.

20. Pagerinta materialinė bazė:
patalpų remontas – 2600,00 Eur;
baldų pirkimas – 7500,00 Eur;
kompiuterinės technikos pirkimas – 1750,00 Eur;
akordeonų pirkimas – 3500,00 Eur;
pučiamųjų instrumentų pirkimas – 2000,00 Eur;
mušamųjų instrumentų pirkimas – 1200,00 Eur;
styginių instrumentų pirkimas – 850,00 Eur;
pučiamųjų instrumentų remontas – 745,00 Eur;
akordeonų remontas – 480,00 Eur;
garso technikos pirkimas – 720,00 Eur;
solfedžio vadovėlių pirkimas – 340,00 Eur;
sceniniai kostiumai choreografijos skyriui – 1000,00 Eur.

2017
vasaris

m.
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VII SKYRIUS
PROBLEMOS, TOBULINTINOS VEIKLOS SRITYS, NUMATOMI SPRENDIMO BŪDAI,
PRIEMONĖS
21. Ūkinės veiklos problemos, sprendimo būdai:
21.1. mokyklos II-am pastatui, kuriame veikia dailės, choreografijos ir styginių instrumentų
skyriai, reikalinga rekonstrukcija. Pastato rūsio ir baseino patalpos neeksploatuojamas ir šildymo
sezono metu šildomos be reikalo. Dailės ir choreografijos užsiėmimams trūksta patalpų. Būtina
pakeisti pastato stogo dangą, langus, rekonstruoti dvi katilines;
21.2. būtinas remontas buvusio darželio „Saulutė“ patalpose, kuriose vyksta pučiamųjų
instrumentų orkestro repeticijos ir kiti užsiėmimai. Patalpose reikia pakeisti langus, nes esami
neužtikrina sandorumo. Elektros instaliacija yra avarinės būklės ir kelia grėsmę saugumui;
21.3. siekiant užtikrinti turto saugumą bei tvarką, Mokykloje būtina įrengti signalizaciją
(mokykloje saugomi brangūs muzikos instrumentai ir kitas materialusis turtas, pradėta kabinetų
kompiuterizacija);
22. Mokykloje trūksta koncertmeisterių.

_____________________________________

