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1.1. Darbuotojai:
Eil.
Nr.
1.
Bendras darbuotojų skaičius
2.
Pedagoginių darbuotojų skaičius:
vadovai
mokytojai (pagrindinės pareigos)
mokytojai (nepagrindinės pareigos)
3.
Atestuotų pedagoginių darbuotojų skaičius:
turinčių eksperto kvalifikacinę kategoriją
turinčių mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją
turinčių vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją
turinčių mokytojo kvalifikacinę kategoriją
4.
Neatestuotų pedagoginių darbuotojų skaičius

2018 m.
gruodžio 31 d.
39
31
2
17
12
30
0
11
11
8
1

1.2. Metinio veiklos plano įgyvendinimas.
Įgyvendinant 2018 metų veiklos plane nustatytus tikslus ir uždavinius Mokykloje užtikrinta mokinių
ugdymo kokybė, ugdymo programų tęstinumas. Atnaujintos ir patvirtintos Mokykloje vykdomos ugdymo
programos (aptartos Metodinės tarybos posėdyje 2018 m. sausio 4 d. Nr. MT-01), patvirtintos mokyklos
direktoriaus 2018 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-07). Atnaujintos ugdymo programos pritaikytos
individualiems mokinių poreikiams ir naudojamos ugdymo procese. 2018 m. rugsėjo 1 d. į mokyklą priimti
mokytis 67 mokiniai. Pagal ugdymo programas mokėsi 273 mokiniai (2018 m. gruodžio 31 d. duomenys).
Organizuoti ir pravesti mokinių keliamieji ir baigiamieji egzaminai: į aukštesnę klasę perkelti 208 mokiniai
(direktoriaus 2018 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. M-16), neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai išduoti 34
mokiniams, išėjusiems pradinio ir pagrindinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas
(direktoriaus 2018 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. M-12).
Mokiniams sudarytos sąlygos įgytas kompetencijas pritaikyti koncertinėje veikloje, geriausiems
mokiniams dalyvauti respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose, parodose.
Siekiant užtikrinti ansamblinio muzikavimo populiarinimą, bendradarbiavimo tarp Šalčininkų rajono
muzikos ir menų mokyklų skatinimą, 2018 m. gegužės 30 d. Mokykloje organizuotas ir pravestas I-asis
Šalčininkų rajono muzikos ir menų mokyklų kamerinių ansamblių festivalis „Muzikuokime kartu“.
Festivalyje dalyvavo 70 mokinių ir mokytojų iš Šalčininkų S. Moniuškos menų, Eišiškių, Jašiūnų muzikos
mokyklų. Pasiektas betarpiškas Šalčininkų rajono muzikos, menų mokyklų mokinių ir mokytojų
bendradarbiavimas.
Mokykla, minėdama 2018 m. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį bei skatindama mokinius galvoti
apie laisvos Lietuvos ateitį, organizavo renginius:
- mokinių koncertas, dailės darbų paroda, šokio spektaklis „Sapnas“ pristatytas Šalčininkų miesto
(rajono) bendruomenei 2018 m. balandžio 20 d. Šalčininkų kultūros centre;
- mokinių piešinių konkursą, skirtą Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečiui „Laisvos Lietuvos ateitis:
mano vizija“. Konkurse dalyvavo 46 mokiniai iš 9 Šalčininkų rajono ugdymo įstaigų. Darbus
vertino: Albertas Gurskas (Vilniaus dailės akademijos profesorius, dailininkas, grafikas), Asta
Vasiliauskaitė (Šalčininkų S. Moniuškos menų mokyklos dailės skyriaus vedėja, mokytoja
metodininkė), Vladimir Matijko (Šalčininkų S. Moniuškos menų mokyklos dailės mokytojas
metodininkas). Laureatais tapo 9 mokiniai. Mokinių darbų paroda veikė gegužės, birželio mėn.
Šalčininkų „Santarvės“ gimnazijoje.
Sėkmingai dalyvauta Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos...“ (2018 m. liepos 4-6 d.):
Pučiamųjų instrumentų orkestras (30 muzikantų), Šokėjų grupė (9 mokiniai), Jaunių choras (20 mokinių).

Tęsiant ir puoselėjant susiformavusią tradiciją, organizuotas ir pravestas šventinis renginys „Kalėdų
stebuklas“. Renginys įvyko 2018 m. gruodžio 20 d. Šalčininkų kultūros centre. Šalčininkų miesto (rajono)
bendruomenei pristatyta dailės darbų paroda, mokinių koncertas, kalėdinė siuita – ištrauka iš P. Čaikovskio
baleto “Miegančioji gražuolė“.
1.3. Vadybinės veiklos pasiekimai.
2018 m. Mokykloje dirbo 39 darbuotojai, iš jų: 2 mokyklos vadovai (direktorius, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui), 29 pedagoginiai darbuotojai (mokytojai, koncertmeisteriai, orkestro vadovas), 8 –
techninis personalas. Patvirtinti Mokyklos darbuotojų pareigybių sąrašai ir etatų skaičius: Mokyklos vadovų
ir pedagoginių darbuotojų etatų skaičius – 23,2, techninio personalo – 8.
Parengtas ir patvirtintas Mokyklos strateginis planas 2018-2021 m., kuris yra ankstesnės 2014-2017
metų strategijos tęsinys. Strateginiame plane numatyti Mokyklos veiklos prioritetai ir pokyčiai 2018-2021
metų laikotarpiui. Planas aptartas ir suderintas Mokyklos, Mokytojų, Metodinėje tarybose, konsultuotasi su
Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus specialistais. Rengiant Mokyklos
strateginį planą buvo laikomasi viešumo, partnerystės, bendravimo ir bendradarbiavimo principų.
2018 m. atnaujintos ir patvirtintos mokykloje vykdomos ugdymo programos. Parengti mokyklos
vidaus teisės aktai, reglamentuojantys mokyklos veiklos organizavimą: darbuotojų darbo apmokėjimo
tvarkos aprašas, darbo nuotoliniu būdu taisyklės, darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės, mokinių
asmens duomenų tvarkymo taisyklės, mokyklos darbo tvarkos taisyklės (projektas).
Įdiegtas mokytojų etatinio darbo užmokesčio sistemos modelis: atnaujintos ir pasirašytos darbo
sutartys su pedagoginiais darbuotojais, paskirstytos darbo pareigos pagal laiką (darbo krūvio sandara),
patvirtinti darbo grafikai, pareigybių sąrašai, pareigybių aprašymai.
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.
2018 m. birželio 22-25 d. Šalčininkų S. Moniuškos menų mokykla įgyvendino tarptautinį projektą
„Dūdorių stovykla ir koncertinis turas“. Projekte dalyvavo Vengrijos Respublikos Budapešto B. Bartok
menų mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras ir Šalčininkų S. Moniuškos menų mokyklos Pučiamųjų
instrumentų orkestras. Dalyvavo apie 100 dalyvių. Projektą finansavo Šalčininkų rajono savivaldybė pagal
jaunimo programą ir Šalčininkų S. Moniuškos menų mokykla.
Mokykloje kuriamos ir puoselėjamos tradicijos, 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).
Mokykla bendradarbiauja su Šalčininkų r. Jašiūnų, Eišiškių muzikos mokyklomis, Šalčininkų
Lietuvos tūkstantmečio gimnazija, Vilniaus r. Rudaminos meno mokykla, Vilniaus Naujosios Vilnios
muzikos mokykla, Vilniaus J.Tallat-Kelpšos konservatorija, Nacionaline M.K.Čiurlionio menų mokykla.
Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su užsienio mokyklomis: Chelmžos I laipsnio muzikos
mokykla (Lenkija), Lydos vaikų meno mokykla (Baltarusijos Respublika), Lydos vaikų muzikos meno
mokykla (Baltarusijos Respublika).
2018 m. gegužės 11 d. jau tradiciškai mūsų mokyklos fortepijono skyriaus mokiniai dalyvavo Vame respublikiniame vaikų kūrybos festivalyje–konkurse ,,Львёнок“ (Liūtukas), kurį organizavo Lydos
vaikų meno mokykla (Baltarusija).

2018 m. spalio 17-21 d. vyko pirmasis lenkų kompozitoriaus J. Paderevskio muzikos – dailės
konkursas, organizuotas pagal bendradarbiavimo tarp mokyklų projektą „Kartu edukacijai“ – „Polonijos
šeima“. Konkursas skirtas Lenkijos Respublikos Nepriklausomybės 100-mečiui, jį organizavo Chelmžos
muzikos mokykla kartu su draugija „Wspólnota Polska“. Mūsų mokyklai atstovavo akordeono ir fortepijono
skyrių mokiniai.
Mokykla kryptingai kuria savo įvaizdį bendruomenėje. Operatyviai talpinama informacija mokyklos
interneto svetainėje apie Mokyklos veiklą, mokinių pasiekimus, dalyvavimą projektuose, edukaciniuose
renginiuose.
Pagerinta mokyklos materialinė bazė. Įgytas ilgalaikis turtas: akordeonas „Weltmeister Achat“ 80
bosų – 2100,00 Eur, stacionarus kompiuteris - 889,00 Eur.
II SKYRIUS
MOKINIAI
2.1. Mokinių skaičius:
Praėjusieji
FŠPU
ir
pradinis
ataskaitiniai
ugdymas
metai (10
mėn. 1 d.)
2017 m.
2018 m.

133
163

FŠPU
NVŠ
NVŠ
NVŠ
pagrindinis ankstyvasis kryptingas išplėstinis
ugdymas
ugdymas
ugdymas ugdymas

117
90

9
4

7
11

6
5

2.2. Mokinių skaičius pagal programų specializaciją:
Programos specializacija
Skaičius
Muzika (fortepijonas)
51
Muzika (akordeonas)
42
Muzika(styginiai)
20
Muzika (pučiamieji)
34
Dailė
46
Choreografija
60
Ankstyvasis ugdymas
4
Kryptingas ugdymas
11
Išplėstinis ugdymas
5
2.3. Meno kolektyvai:
Meno kolektyvas
Pučiamųjų instrumentų orkestras
Akordeonistų orkestras
Styginių instrumentų orkestras
Jaunučių choras
Jaunių choras
Akordeonistų kvintetai
Instrumentiniai ansambliai: duetai, trio

Iš
viso

272
273

Iš jų
specialiųjų
ugdymosi
poreikių
turintys
mokiniai
-

Proc. nuo mokinių skaičiaus
18,6
15,4
7,3
12,5
16,8
22,0
1,5
4,0
1,9
Dalyvių skaičius

27
22
14
40
27
10
28

III SKYRIUS
INFORMACIJA APIE MOKINIŲ REZULTATUS
3.1. Tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatai ir diplomantai:
Konkurso pavadinimas (konkurso,
festivalio pravedimo vieta, data)
Respublikinis piešinių konkursas
„Balandis, višta ir triušis“ (2018 m. sausis,
Aleksandro Stulginskio universitetas)
Vilniaus regiono mokinių kūrybinių darbų
konkursas „Atkurtai Lietuvos valstybei –
100 metų“ (2018-03-18, Rudaminos meno

Rezultatas,
laimėjimas
laureatas

Mokinys(iai),
kolektyvas
Ernest Kasilovski

Mokytojas

II vieta

Deivydas
Jablonskas

Asta
Vasiliauskaitė

Asta
Vasiliauskaitė

mokykla)
VII-sis tarptautinis lenkų fortepijoninės
muzikos konkursas-festivalis, skirtas
F.Chopenui (2018-03-15, Vilniaus
Naujosios Vilnios muzikos mokykla)
VII-sis respublikinis jaunųjų atlikėjų
festivalis-konkursas „Judantis pasaulis“
(2018-03-17, Vilniaus Karoliniškių
muzikos mokykla)

III vieta
diplomantas

Agata Veligor
Tomas
Jarmolkovičius

laureatai

Agnė Staniulytė,
Tomas Staniulis

diplomantai

Tarptautinis lenkų instrumentinėsvokalinės muzikos festivalis-konkursas
(2018-03-22, Eišiškių muzikos mokykla)
Tarptautinis šokių festivalis-konkursas
„Baltic amber spring Suwalki 2018“ (201803-23-24, Suvalkai, Lenkijos Respublika)

laureatai

Anastazja
Ivanovskaja,
Aleksander
Ivanovskij,
Nelia Voitechovič
akordeonistų
kvintetas,
mišrusis trio
šokis „Šelmė
balutė“

I vieta

II vieta
XXVI-sis Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų
pučiamaisiais ir mušamaisiais
instrumentais konkursas
(2018-03-25, Kauno Juozo gruodžio
konservatorija).
Nacionalinis Lietuvos akordeonistų
konkursas (2018-04-05, Šiauliai)

II vieta
III vieta

III vietos
laureatai

Ala Sereda

Liudmila
Bandalevič,
Jelena
Staniulienė,
Jelena
Ivanovskaja

Marija DedelDružina

šokis “Pusiausvyros
iliuzija“
Gleb Moroz
Vitalij
Karina Butrimaitė
Godovščikov

kamerinis trio:
Nelia Voitechovič
(fortepijonas),
Anastazja
Ivanovskaja
(akordeonas),
Aleksander
Ivanovskij
(akordeonas);

Liudmila
Bandalevič,
Jelena
Ivanovskaja,
Jelena Staniuienė

diplomantai

Lietuvos moksleivių liaudies dailės
konkursas „Sidabro vainikėlis“ (2018-0415, Alytus)
Respublikinis fortepijoninių ansamblių
konkursas „Skambinu su draugu“ (201804-27, Elektrėnų muzikos mokykla).
Tarptautinis vaikų kūrybos konkursas
„Львёнок“ (2018-05-11,26, Lydos vaikų
menų mokykla, Baltarusijos Respublika)

III vieta

kamerinis duetas:
Agnė Staniulytė
(fortepijonas),
Tomas Staniulis
(akordeonas)
Karina Pilžis

laureatai

Danielė Jurgo,
Aneta Kočan

laureatai:

Danielė Jurgo,
Aneta Kočan,

Asta
Vasiliauskaitė
Danuta
Stefanovič,
Vida Ivanovskaja
Danuta
Stefanovič,
Vida Ivanovskaja
Ala Sereda

Tomas
Jarmolkovičius,
akordeonistų
kvintetas,

Liudmila
Bandalevič,
Jelena
Ivanovskaja

diplomantai:

Tomas Staniulis,
Agnė Staniulytė,
Anastazja
Ivanovskaja,
Aleksander
Ivanovskij,
Nelia Voitechovič,
Eva Karčevska
Darius Šimkonis,
Jekaterina Fedotova

Liudmila
Bandalevič,
Jelena
Staniulienė,
Jelena
Ivanovskaja

laureatė

Adriana
Rogelevičiūtė

Vladimir Matijko

laureatai

Lijana Bagdiūnaitė,
Deimantas
Simuntis

Vladimir Matijko

laureatai

Anastazja
Ivanovskaja,
Aleksander
Ivanovskij,
Nelia Voitechovič,
Agnė Staniulytė,
Tomas Staniulis,
Karina Bondareva,
Emilija Kornej
Aleksandra
Veržbickaitė,
Livija Cironkaitė
Danielė Jurgo,
Aneta Kočan,
Milėja Steško,
Anastazja
Ivanovskaja,
Aleksander
Ivanovskij,
Nelia Voitechovič,
Kornelija Avižen,
Augustyna
Aleksandrovič,
Karina Bondareva,
Agnė Staniulytė

Jelena
Staniulienė,
Jelena
Ivanovskaja,
Liudmila
Bandalevič

Sofija Kondrackaja,
Oskar Ruliov,
Mateuš Dovgialo,
Emilija Kornej,
Evelina
Tunevičiūtė, Tomas
Jarmolkovičius
Radoslav Judickij

Danuta
Stefanovič,
Liudmila
Bandalevič,
Jelena
Ivanovskaja,
Jelena Staniulienė
Asta
Vasiliauskaitė

10 choreografijos
mokinių
Nelia Voitechovič

Marija DedelDružina
Jelena Staniulienė

II-sis regioninis jaunųjų talentų konkursaspleneras „Неманская земля“ (2018-05-12,
Beriozovskaja vaikų menų mokykla,
Baltarusijos Respublika)
XV-sis tarptautinis vaikų piešinių
konkursas „Slavų šaltinis“, skirtas slavų
švietėjų Kirilo ir Mefodijaus atminimui
(2018 m. gegužė, Vilnius)
Mokinių piešinių konkursas, skirtas
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui
„Laisvos Lietuvos ateitis: mano vizija“
(2018-05-18, Šalčininkai)
Tarptautinis muzikos instrumentų ir
ansamblių bei orkestrų konkursas (201806-12-20, Italija)

laureatai

Piešinių konkursas, skirtas Lietuvos ir
Lenkijos valstybių 100-mečiui (2018-1015, Šalčininkai)
I lenkų kompozitoriaus J.Paderevskio
muzikos-dailės konkursas (2018-10-17-21,
Chelmžos muzikos mokykla, Lenkijos
Respublika)

laureatai

laureatai

diplomantai

Lietuvos mokinių keramikos konkursas
„Kitas 100“ (2018-10-30, Lietuvos
mokinių neformaliojo švietimo centras)
XXI-sis tarptautinis baleto ir šiuolaikinio
šokio festivalis-konkursas „Allegro 2018“
Respublikinis jaunųjų pianistų konkursas

laureatas

laureatai
laureatė

Vladimir Matijko

Asta
Vasiliauskaitė
Danuta
Stefanovič,
Vida Ivanovskaja,
Liudmila
Bandalevič,
Jelena
Staniulienė,
Jelena
Ivanovskaja

„Nuo baroko iki romantizmo“ (2018-11-24,
Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos
mokykla)

diplomantas

Tomas
Jarmolkovičius

3.2. Dalyvavimas konkursuose:
Rajono
Dalyvavusių
Prizininkų/
mokinių
laureatų
skaičius
skaičius
14
4

Dalyvavusių
mokinių
skaičius
44

Šalies
Prizininkų/
laureatų skaičius
23

Tarptautiniai
Dalyvavusių
Prizininkų/
mokinių
laureatų
skaičius
skaičius
143
84

3.3. Dalyvavimas festivaliuose, parodose, koncertinėje veikloje ir pan.:
Mokyklos
Dalyvavusių Proc. nuo
mokinių
mokinių
skaičius
skaičiaus
270
100

Rajono
Dalyvavusių Proc. nuo
mokinių
mokinių
skaičius
skaičiaus
138
51

Šalies
Dalyvavusių Proc. nuo
mokinių
mokinių
skaičius
skaičiaus
60
22

Tarptautiniai
Dalyvavusių Proc. nuo
mokinių
mokinių
skaičius
skaičiaus
35
13

3.4. Projektai:
Rajono
Vykdytų projektų skaičius
Dalyvavusių mokinių skaičius
Proc. nuo bendro mokinių skaičiaus
Pritraukta lėšų

Šalies

Tarptautiniai
1
40
15

IV SKYRIUS
PEDAGOGŲ PASIEKIMAI
4.1. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai.
Mokytojai dalyvauja kvalifikaciniuose renginiuose ir nuolat gilina savo bendrąsias ir dalykines
kompetencijas.
Mokyklos, vadovai, mokytojai, koncertmeisteriai sistemingai kėlė savo dalykinę ir metodinę
kvalifikaciją seminaruose ir dalyvavo 33 kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (358 akademinės valandos
per metus).
4.2. Pedagoginės veiklos pasiekimai (mokytojų dalyvavimas šalies ir užsienio projektuose, publikuoti
leidiniai, vesti seminarai ir kt.).
Mokykloje dirba sukomplektuotas kvalifikuotų mokytojų kolektyvas. Skatinama
mokytojų
iniciatyva ir kūrybiškumas. Mokytojų darbas motyvuojamas ir skatinamas padėkos raštais.
2018 m. rugsėjo mėn. darbą pradėjo 4 jauni mokytojai (pedagoginio darbo stažas iki 2 metų). Naujai
pradėjusiems dirbti mokytojams teikiama metodinė pagalba. Mokytojus konsultavo aukštesnę kvalifikaciją
turintys pedagogai, skyrių vedėjai, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Siekdama tobulinti mokytojų kompetencijas, reikalingas mokinių ugdymui, Mokykla organizavo ir
pravedė metodinius renginius:
- Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos ir LMTA dėstytojo Jurgio Aleknavičiaus autorinis
seminaras fortepijono mokytojams. Dalyvavo Eišiškių, Jašiūnų muzikos, Šalčininkų S. Moniuškos
menų mokyklų mokytojai;
- Jaunių choro meistriškumo pamoka, vedė LRT choro vadovė Renata Maleckaitė;
- praktinis vakaras, edukacinė pamoka „Vaikystė su B. Dvariono muzika“, skirta kompozitoriui B.
Dvarionui. Dalyvavo Šalčininkų S. Moniuškos menų mokyklos fortepijono skyriaus mokiniai;
- Dailės skyriaus mokinių darbų paroda, skirta Lietuvos Nepriklausomybės 100-metinėms paminėti
(mokyklos fojė).
- meistriškumo pamoka „Teisingo judesio svarba klasikinio šokio pamokoje bei muzikinio
apipavidalinimo reikšmė šokio raidoje“. Vedė LNOBT baleto solistė, teatro choreografijos magistrė
pedagogė, Ingrida Cvietkovaitė-Montvilienė ir Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos baleto
skyriaus koncertmeisterė magistrė Jelena Isakova. Dalyvavo choreografijos skyriaus mokiniai,
mokytojai, koncertmeisterei;

edukacinė pamoka „Lietuviškos pjesės vakaras“. Dalyvavo styginių instrumentų skyriaus mokytojai,
mokiniai;
- meistriškumo pamoka styginių instrumentų mokytojams ir mokiniams. Vedė JAV violončelininkas
Jan Maksin;
- integruota muzikos istorijos ir vokalo pamoka-koncertas “ XIX a. romantizmas vokiečių
kompozitorių vokalinėje kūryboje“. Dalyvavo Šalčininkų S. Moniuškos menų mokyklos muzikos
istorijos mokiniai ir Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos dainavimo mokytojos
metodininkės N. Krauter mokiniai;
- integruota dailės skyriaus ir muzikos istorijos atvira pamoka „S. Moniuškos gyvenimas ir
kūryba“, skirta S. Moniuškos 200 metų jubiliejui. Dalyvavo dailės skyriaus ir muzikos istorijos
mokiniai.
Per 2018 metus mokytojų paruošti mokiniai grojo ir šoko 22 koncertuose svečiams, Mokyklos
bendruomenės nariams, taip pat Mokyklos mokiniai buvo kviečiami koncertuoti įmonių, įstaigų (Šalčininkų
rajono seniūnijos, Šalčininkų kultūros centras, Vilniaus lenkų kultūros namai, Lydos vaikų menų mokykla ir
kt.) organizuotuose renginiuose (surengta apie 20 koncertų už mokyklos ribų). Dalyvauta Šalčininkų rajono
tradiciniuose renginiuose: koncertas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimui, Polonijos dienos eisena Vilniuje
(pučiamųjų instrumentų orkestras ir šokėjų grupė), Šalčininkų rajono folkloro festivalis „Daina prie
Šalčios“, koncertas, skirtas Lenkijos Nepriklausomybės 100-mečiui ir kt. Dalyvauta 24-iuose tarptautiniuose
(Lenkijoje, Baltarusijoje, Italijoje, Graikijoje), respublikiniuose konkursuose, festivaliuose, parodose. 84
mokiniai tapo šių konkursų, festivalių, parodų laureatais ir diplomantais.
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.
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 ugdymo programas. Individualūs mokinių pasiekimai ir pastangos
matomi, pripažįstami ir skatinami padėkos raštais.
-

V SKYRIUS
FINANSAVIMAS
5.1. Finansavimo šaltiniai ir skirtos lėšos:
Metai Savivaldybės Įstaigos
Klasės
lėšos
teikiamų
krepšelis
(tūkst. Eur)
paslaugų
(mokymo
programa
lėšos)
(tūkst. Eur)
(tūkst.
Eur)
2018
355,7
37,8
10,8

Moksleivių
pavėžėjimas
(tūkst. Eur)

Labdaros
ir paramos
lėšos
(tūkst.
Eur)

Kiti
finansiniai
šaltiniai
(tūkst.
Eur)

Iš viso
(tūkst.
Eur)

1,5

3,8

412,8

2,3

5.2. Biudžeto vykdymo ataskaita:
Eil.
Nr.

1.

Išlaidų pavadinimas

Savivaldy-bės
biudžeto lėšos

Įstaigos
teikiamų
paslaugų
programa
30,5
-

Labdaros ir
paramos
lėšos

Kiti

Visi finansavimo
šaltiniai
(tūkst. Eur)

354,5
340,7

Klasės
krepšelis
(mokymo
lėšos)
10,8
10,8

Paprastos išlaidos
Darbo užmokestis
ir
socialinis
draudimas
Darbo užmokestis
Socialinio draudimo

1,5
-

4,7
-

401,5
351,5

260,8
79,9

8,3
2,5

-

-

2,6
0,9

271,7
83,3

2.

3.

įmokos
Mityba
Medikamentai
Šildymas
Elektros energija
Vandentiekis
ir
kanalizacija
Ryšių paslaugos
Transporto
išlaikymas
Apranga ir patalynė
Spaudiniai
Kitos prekės
Komandiruotės
Ilgal. mater. turto
einamasis remontas
Kvalif. kėlimas
Kitos paslaugos
Darbdavių socialinė
parama
Nepaprastosios
išlaidos
Negyvenamieji
pastatai
Kitos mašinos ir
įrenginiai
Kitas ilg. mat.
turtas
Kompiuterinė
programinė įranga
Kitas ilg. nemat.
turtas
Viso:
Moksleivių
pavėžėjimas
Iš viso

12,4

-

16,8

-

-

29,2

-

0,4

0,7
2,6
5,6
0,2
-

0,6
-

-

0,1
2,2

-

-

5,3
0,2
-

-

0,3
-

-

-

0,8

-

0,3
5,6
-

1,0
-

0,5
-

0,3
7,1
0,8

0,9

-

2,1

-

-

3,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,1

-

-

2,1

-

-

-

-

-

0,9

-

-

-

-

-

-

2,3

-

-

-

-

2,3

357,7

10,8

32,6

1,0

4,7

406,8

VI SKYRIUS
PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI
1. Ūkinės veiklos problemos, sprendimo būdai:
- 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;
- būtinas remontas buvusio darželio „Saulutė“ patalpose, kuriose vyksta pučiamųjų instrumentų
orkestro repeticijos ir kiti užsiėmimai. Patalpose reikia pakeisti langus, nes esami neužtikrina sandarumo.
Elektros instaliacija yra avarinės būklės ir kelia grėsmę saugumui;
- siekiant užtikrinti turto saugumą bei tvarką, Mokykloje būtina įrengti signalizaciją (mokykloje
saugomi brangūs muzikos instrumentai ir kitas materialusis turtas, pradėta kabinetų kompiuterizacija);
2. Mokykloje trūksta koncertmeisterių.

__________________________________________

