
 

 

         PATVIRTINTA 

                                                                                                            Šalčininkų rajono  

         savivaldybės tarybos  

         2020 m. balandžio 30 d. 

sprendimu Nr. T-343 

 

ŠALČININKŲ STANISLAVO MONIUŠKOS MENŲ MOKYKLOS 

 2019 M. VEIKLOS ATASKAITA 

 

I SKYRIUS 

BENDRA INFORMACIJA APIE MOKYKLĄ 

 

           1. Darbuotojai: 

Eil. 

Nr. 

 2019 m.  

gruodžio 31 d. 

1. Bendras darbuotojų skaičius 41 

2. Pedagoginių darbuotojų skaičius: 31 

 vadovai 2 

 orkestro meno vadovas 1 

 mokytojai (pagrindinė darbovietė) 20 

 mokytojai (nepagrindinė darbovietė) 11 

3. Atestuotų pedagoginių darbuotojų skaičius: 30 

 turinčių eksperto kvalifikacinę kategoriją 0 

 turinčių mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją 11 

 turinčių vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją 11 

 turinčių mokytojo kvalifikacinę kategoriją 8 

4. Neatestuotų pedagoginių darbuotojų skaičius 1 

   
           2.   Metinio veiklos plano įgyvendinimas. 

           2019 m. pagrindiniai mokyklos veiklos prioritetai: tarptautinio projekto „Muzikinis draugystės 

tiltas Šalčininkai-Lyda“ įgyvendinimas, ugdymo turinio ir edukacinių aplinkų tobulinimas.  

           Mokykla kartu su partneriais iš Baltarusijos Respublikos (Lydos vaikų muzikos menų mokykla 

ir Lydos rajono vykdomojo komiteto Kultūros skyriumi) įgyvendina tarptautinį projektą „Muzikinis 

draugystės tiltas Šalčininkai-Lyda“, finansuojamą 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės 

Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis.  Projekto tikslas - 

sudaryti sąlygas tarpvalstybinei kultūrinei aplinkai plėtoti tiek Šalčininkų, tiek Lydos regionuose, 

sudaryti tvarius meno mokyklų ir vietos bendruomenės bendradarbiavimo mechanizmus, tobulinti 

muzikinės krypties pedagogų profesinius įgūdžius bei puoselėti augančią kartą. Bendras projekto 

biudžetas – 289 318,00 Eur, iš kurių Europos regioninio plėtros fondo skirtos lėšos - 260 386,20 Eur, 

projekto partnerių lėšos – 28 931,80 Eur.  Mokyklos projekto dalis – 180 647,00 Eur, iš jų Europos 

regioninio fondo parama – 162 581,98 Eur, mokyklos įnašas – 18 065,02 Eur. Projekto trukmė 24 

mėnesiai: pradžia 2019-09-01, pabaiga 2021-09-01. 

          2019 m. rugsėjo 10 d.  Šalčininkuose, 2019 m. gruodžio 12 d. Lydoje įvyko projekto 

koordinatorių ir partnerių iš Baltarusijos ir Lietuvos susitikimai, kuriuose aptarti esminiai projekto 

valdymo principai, įgyvendinimo aktualijos ir laukiami rezultatai, suderinti tikslūs šalių 

įsipareigojimai, paskirstytos projekto veiklos ir užduotys tarp partnerių bei aptartas projekte 

dalyvaujančioms šalims skirtas biudžetas, taip pat priimti svarbūs projekto veiklų įgyvendinimo 

sprendimai, detalizuoti  darbo planai, sisteminio veiklų koordinavimo aspektai, priimti 

bendradarbiavimo susitarimai. 

          Įgyvendindama projekto sąlygas ir veiklas, mokykla organizavo ir pravedė renginius: 

- 2019 m. rugsėjis–lapkritis – mokytojų, mokinių, jų tėvų anketavimas, anketavimo analizė. 

Atsakymus į anketų klausimus pateikė 150 mokyklos bendruomenės narių.  Išanalizuotas 
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mokytojų, mokinių bei tėvų poreikis muzikiniame ugdyme, įvertinti teigiami ir tobulintini 

mokyklos veiklos aspektai; 

- 2019 m. spalio 25 d. - renginys-koncertas „Senovinė muzika ir istorinis šokis – Baroko 

epocha“. Dalyvavo fortepijono ir choreografijos skyrių mokiniai, jų tėvai, mokytojai (virš 

100 dalyvių); 

- 2019 m.  gruodžio 19 d. – šventinis renginys „Kalėdų stebuklas“. Renginys įvyko  

Šalčininkų rajono savivaldybės Kultūros centre. Šalčininkų miesto (rajono) bendruomenei 

pristatyta dailės darbų paroda, mokinių koncertas, šokio spektaklis „Sapnas“.     

                Informacija apie projektą, vykdomus renginius ir veiklas platinama mokyklos interneto 

svetainėje www.smmm.lt bei specialiai sukurtoje facebook paskyroje 

www.facebook.com/Muzikinistiltas/. 

 

          2019 m. mokykla sėkmingai tobulino ugdymo turinį ir edukacines aplinkas. Ugdymo procesas 

vyksta pagal patvirtintas ugdymo programas, kurios pritaikytos individualiems mokinių poreikiams. 

Patobulintas pamokų ugdymo turinys, pamokoje įgyvendinami pamokos uždaviniai, mokiniai įgyja 

bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.  Ugdymo programų įgyvendinimą reglamentuoja patvirtinti  

mokyklos ugdymo planai (direktoriaus 2019 m. rugsėjo 13 d. įsakymas Nr. V-20), kurie sudaryti 

atsižvelgiant į mokinių poreikius ir mokyklos finansines galimybes. 

           Nuolat ir sistemingai vyko mokinių asmeninės pažangos stebėjimas, fiksavimas, rezultatų 

analizavimas, ugdymo problemų aptarimai. Kiekvienam mokiniui sudaryta galimybė meninei 

saviraiškai, skatinamas individualios pažangos pasiekimų gerinimas, mokinių ir mokytojų aktyvus 

dalyvavimas koncertuose, festivaliuose, konkursuose, parodose, kituose renginiuose, bendruomenės 

veikloje. Sudarytos galimybės aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant projektų programas, 

puoselėjant tradicijas, organizuojant renginius. 

          2019 m. rugsėjo 1 d. į mokyklą priimti mokytis 54 mokiniai (direktoriaus  2019 m. rugsėjo 10 

d. įsakymas Nr. M-15) Pagal ugdymo programas mokėsi 267 mokiniai (2019 m. spalio 1 d. 

duomenys). Organizuoti ir pravesti mokinių keliamieji ir baigiamieji egzaminai: į aukštesnę klasę 

perkelta 218 mokinių (direktoriaus 2019 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. M-11), neformaliojo vaikų 

švietimo pažymėjimai išduoti 24 mokiniams, išėjusiems pradinio ir pagrindinio formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programas (direktoriaus 2019 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. M-09). 

         Sėkmingai įgyvendintas kompozitoriaus Stanislavo Moniuškos 200-sioms gimimo metinėms 

paminėti skirtas renginių planas: 

- dailės skyriaus mokiniai dalyvavo III-ame tarptautiniame vaikų ir jaunimo dailės  darbų 

konkurse, skirtame “Lenkų operos tėvo” Stanislavo Moniuškos 200-sioms gimimo 

metinėms paminėti.  Konkursą organizavo bendrija „Wspólnota  Polska“ Varšuvos skyrius 

(Lenkijos Respublika). 4 mokiniai tapo laureatais. Laureatai ir jų mokytoja dalyvavo 

edukacinėje stovykloje „Lato z Polską“, kuri vyko 2019 m. liepos 1-10 d. Varšuvoje; 

- 2019 m. gegužės 10 d. organizuotas ir pravestas Tarptautinis šventinis muzikinis maratonas, 

skirtas kompozitoriaus S. Moniuškos 200-sioms gimimo metinėms paminėti. Maratone 

grojo virš 100 jaunųjų muzikantų iš Chlmžos I laipsnio (Lenkijos Respublika), Jašiūnų, 

Eišiškių muzikos, Šalčininkų S. Moniuškos menų mokyklų.  Visi maratono dalyviai ir jų 

mokytojai apdovanoti padėkos raštais. Maratono Gala koncertas įvyko Šalčininkų rajono 

savivaldybės Kultūros centre.  Koncerto metu savo pasirodymais džiugino solistai, choras, 

pučiamųjų instrumentų orkestras bei choreografijos skyriaus mokiniai, o programą 

paįvairino svečių iš Chelmžos  muzikos mokyklos fortepijono, gitarų ansamblio koncertiniai 

numeriai. Dailės skyriaus mokytojai Kultūros centro fojė surengė mokinių darbų parodą; 

- 2019 m. gegužės 11 d.  choreografijos skyriuje įvyko paskaita ir praktinė dalis, skirta 

paminėti 200-ąsias S. Moniuškos metines. Choreografė iš Chelmžos  supažindino su lenkų 

liaudies šokiais, žaidimais, šokių žanro kūriniais, laikotarpiu, kultūra, papročiais ir 

ryškiausiais šokio žanro kompozitoriais. Baigiamajame koncerte pasirodė šokėjai iš 

Chelmžos  ir mūsų choreografijos skyriaus mokiniai; 

- 2019 m. balandžio 12 d.  mokykloje pravestas koncertas-susitikimas, skirtas S.Moniuškos 

200-osioms gimimo metinėms „Vakaro daina“. Skambėjo S.Moniuškos kamerinė muzika, 

atlikėjai – Natalija Katilienė (sopranas), Andrius Vasiliauskas (fortepijonas); 

http://www.smmm.lt/
http://www.facebook.com/Muzikinistiltas/
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- 2019 m. spalio 28 d.  -  koncertas, kurį surengė Lenkijos institutas Vilniuje kartu su lenkų ir 

lietuvių partneriais.  S. Moniuškai skirtame koncerte pasirodė artistai iš Lenkijos - Ana 

Budzynska (Anna Budzyńska) (sopranas), Laura Kliuvak-Sobolevska (Laura Kluwak-

Sobolewska) (fortepijonas) bei tromboninkų kvartetas „TrombQuartet“; 

- mokyklos fojė 2019 m. spalio-lapkričio mėn. eksponuota paroda apie S. Moniušką iš 

Vladislavo Sirokomlės muziejaus. 

 

         3. Vadybinės veiklos pasiekimai. 

         2019 m. mokykloje dirbo 41 darbuotojas, iš jų: 2 mokyklos vadovai (direktorius, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui), 29 pedagoginiai darbuotojai (mokytojai, koncertmeisteriai, orkestro meno 

vadovas), 7 – techninis personalas, 3 – projekto „Muzikinis draugystės tiltas Šalčininkai-Lyda“ 

darbuotojai.  

        Siekiant užtikrinti efektyvų mokyklos darbuotojų darbą bei mokyklos veiklą, peržiūrėti ir iš 

naujo patvirtinti pareigybių sąrašai:  

- pedagoginių darbuotojų pareigybių sąrašas – 6 pareigybės, iš jų: 3 pareigybės  A lygio, 4 

pareigybės A2 lygio, paskirstytas etatų skaičius – 23,2 (direktoriaus 2019 m. spalio 1 d. 

įsakymas Nr. P-50).  Patvirtintas pučiamųjų instrumentų orkestro meno vadovo pareigybės 

aprašymas (direktoriaus 2019 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. P-33); 

- techninio personalo pareigybių sąrašas - 8 pareigybės, iš jų: 2 pareigybės B lygio, 6 

pareigybės D lygio (direktoriaus 2019 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. P-50). Parengti ir 

patvirtinti techninio personalo pareigybės aprašymai, kurie atitinka galiojančius teisės aktus 

ir užtikrina darbuotojų vykdomų pareigų funkcionalumą (direktoriaus 2019 m. kovo 1 d. 

įsakymas Nr. P-16). 

        Patobulintas mokytojų etatinio darbo modelis.  Pakeistos ir papildytos Darbo nuotoliniu būdu 

mokykloje taisyklės (direktoriaus 2019 m. rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. V-19).  Sudaryti ir patvirtinti 29 

individualūs mokytojų darbo grafikai su pilna darbo krūvio ir laiko sandara (direktoriaus 2019 m. 

rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. 47). 

        Parengti mokyklos vidaus teisės aktai, reglamentuojantys mokyklos veiklos organizavimą: 

- patvirtintos darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos (direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 26 

d. įsakymas Nr. V-18). Užtikrintos saugios ir tinkamos darbo sąlygos; 

- siekiant apibrėžti ir užtikrinti darbo tvarką mokykloje, parengtos, suderintos su Mokyklos 

taryba bei darbuotojų atstovais ir patvirtintos Darbo tvarkos taisyklės (direktoriaus 2019 m. 

gegužės 10 d. įsakymas Nr. V-10). Su darbo tvarkos taisyklėmis pasirašytinai supažindinti 

visi mokyklos darbuotojai; 

- patvirtintas Muzikos instrumentų išdavimo ir grąžinimo tvarkos aprašas (direktoriaus 2019 

m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-32), kuris nustato muzikos instrumentų išdavimo ir 

grąžinimo į mokyklą taisykles. 

        Kuriant ir palaikant saugią aplinką mokykloje, sudarant palankias sąlygas mokinių asmenybės 

ugdymuisi,  pasiekimų gerinimui,  2019 m. sausio – balandžio mėn. dalyvauta Specialios pedagogikos 

ir psichologijos centro organizuotose paskaitose - konsultacijose „Psichologinės pagalbos plėtra, 

psichologinės pagalbos teikimas“, kurios vyko mokykloje. Individualiose konsultacijose ir paskaitose 

smurto prevencijos programos vykdymo temomis  dalyvavo 21 mokytojas, 35 mokiniai. Dalyvavimas 

konsultacijose - paskaitose sudarė galimybes nuosekliai, sistemingai ir efektyviai spręsti mokykloje 

kylančias problemas bei užkirsti kelią problemų atsiradimui ir kartu užtikrinti saugią ir sveiką aplinką 

mokiniams. 

         2019 m. kovo 25-28 d. organizuotas ir įvykdytas visų darbuotojų atestavimas priešgaisrinės 

saugos klausimais pagal patvirtintą Darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programą. Užtikrintos 

darbuotojų priešgaisrinės saugos žinios. Parengti ir patvirtinti priešgaisrinės saugos dokumentai ir 

priemonės, kurie atitinka galiojančius teisės aktus (instrukcijos, žmonių evakavimo planai, 

darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas ir kt.), pastatuose išdėstyti evakuacijos krypties, gaisrinės 

įrangos, informacijos  ženklai. 

          Mokykla bendradarbiauja su Šalčininkų r. Jašiūnų, Eišiškių  muzikos mokyklomis, Šalčininkų 

Jano Sniadeckio gimnazija, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija, Vilniaus r. Rudaminos 
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meno mokykla, Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla, Vilniaus r. Pagirių meno mokykla, 

Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorija, Nacionaline M. K. Čiurlionio menų mokykla. 

          Vykdant pasirašytų bendradarbiavimo sutarčių su užsienio mokyklomis sąlygas, dalyvauta 

konkursuose, festivaliuose: 

- 2019 m. gegužės 19, 20, 22 d. 32 mokiniai dalyvavo  VI-ame  respublikiniame vaikų 

kūrybos festivalyje–konkurse ,,Львёнок“, kurį organizavo Lydos vaikų meno mokykla 

(Baltarusijos Respublika); 

- 2019 m. birželio 12-16 d. 8 mokiniai ir mokytojai dalyvavo VI –ame tarptautiniame muzikos 

festivalyje „Integracje nuzyczne“, kurį organizavo Chelmžos I laipsnio muzikos mokykla 

kartu su bendrija „Wspólnota Polska“ (Lenkijos Respublika); 

- 2019 m. spalio 11-13 d. pučiamųjų instrumentų orkestras (37 dalyviai) dalyvavo VIII-ame 

Europos orkestrų susitikime Tarnovo Podgurne mieste (Lenkijos Respublika). Kvietimą 

dalyvauti renginyje atsiuntė Tarnovo-Podgurne seniūnija. 

         Mokykla siekia būti matoma ir patraukli, todėl kryptingai kuria savo įvaizdį bendruomenėje. 

Operatyviai talpinama informacija mokyklos interneto svetainėje apie mokyklos veiklą, mokinių 

pasiekimus, dalyvavimą projektuose, edukaciniuose renginiuose, vykstančius renginius. Mokyklos 

bendruomenė yra aktyviai įtraukiama į mokyklos ugdymo proceso ir veiklos organizavimą. 

         Patobulintos edukacinės erdvės, įsigyta inventoriaus ugdymo proceso kokybei užtikrinti: 

atliktas trijų kabinetų einamasis remontas,  pajungtas internetas II-ame mokyklos pastate, padidintas 

WIFI galingumas centriniame pastate, įsigyta ir paklota šokių danga choreografijos klasėje, nupirkti 

mušamieji (kongai), styginiai (smuikai) instrumentai, 80 bosų akordeonas, stovai natoms (15 vnt.), 

dėžės natų stovams (2 vnt.). 

         Mokyklos asignavimai buvo naudojami racionaliai ir 2019 finansiniai metai baigti be skolų. 

 

II SKYRIUS 

MOKINIAI 

 

              4.  Mokinių skaičius: 

    

Praėjusieji 

ir 

ataskaitiniai 

metai (10 

mėn. 1 d.) 

FŠPU 

pradinis 

ugdymas 

FŠPU 

pagrindinis 

ugdymas 

NVŠ 

ankstyvasis 

ugdymas 

NVŠ 

kryptingas 

ugdymas 

NVŠ 

išplėstinis 

ugdymas 

Iš 

viso 

Iš jų 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių 

turintys 

mokiniai 

2018 m.  163 90 4 11 5 273 - 

2019 m.  147 98 9 6 6 267 - 

 

              5.  Mokinių skaičius pagal programų specializaciją: 

Programos specializacija Skaičius Proc. nuo mokinių 

skaičiaus 

Muzika (fortepijonas) 49 18 

Muzika (akordeonas) 45 17 

Muzika (styginiai) 20 7 

Muzika (pučiamieji) 34 13 

Dailė  44 16 

Choreografija 54 22 

Ankstyvasis ugdymas 9 3 

Kryptingas ugdymas 6 2 

Išplėstinis ugdymas 6 2 

Iš viso: 267 100 proc. 

 

              6.  Meno kolektyvai: 

Meno kolektyvas Dalyvių skaičius 
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Pučiamųjų instrumentų orkestras 21 

Akordeonistų orkestras 24 

Styginių  instrumentų orkestras 14 

Jaunučių choras 28 

Jaunių choras 27 

Akordeonistų kvintetas 5 

Instrumentiniai ansambliai: duetai, trio 11 

 

III SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE MOKINIŲ  PASIEKIMUS 

 

               7. Tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatai ir diplomantai: 

Eil. 

Nr. 

 Konkurso pavadinimas, vieta Data  Pasiektas 

laimėjimas 

1.  III-sis tarptautinis vaikų ir jaunimo 

dailės  darbų konkursas, skirtas  „Lenkų 

operos tėvo” Stanislavo Moniuškos 200-

sioms gimimo metinėms paminėti, Lenkija 

(Varšuva) 

2019 m. sausis 4 konkurso 

laureatai 

(4 mokiniai) 

2.  Tarptautinis šokių konkursas „Livorno in 

Danza“, Italija 

2019 m. vasario 13-19 

d. 

3 vieta  

(šokėjų grupė – 

9 mokiniai) 

3.  Lietuvos akordeonistų konkursas, Vilnius 2019 m. kovo 19, 20 d. I vietos 

laureatai 

(duetas, 

kvintetas, trio),  

4.  Tarptautinis akordeonistų konkursas, 

Vilnius 

2019 m. kovo 22 d. II vietos 

laureatai (trio); 

III vietos 

laureatai 

(duetas, 

kvintetas) 

5.  Lietuvos moksleivių liaudies dailės 

konkursas „Sidabro vainikėlis“, Alytus 

2019 m. balandžio 28 

d.  

III vieta  

(1 mokinė) 

6.  Tarptautinis akordeonistų konkursas 

„Mehfest 2019“, Serbija 

2019 m. balandžio 10-

16 d. 

laureatai  

(trio, duetas) 

7.  Tarptautinis šokio festivalis „Dance 

Revoliution 2019“, Vilnius 

2019 m. gegužės 12 d. I vieta  

(šokėjų grupė – 

10 mokinių) 

8.  XII-sis šalies šokių festivalis-konkursas 

„Norim kilt 2019“, Vilnius 

2019 m. gegužės 18 d. 2 vieta   

(šokėjų grupė – 

10 mokinių) 

9.  VI-sis tarptautinis vaikų kūrybos festivalis - 

konkursas „Liūtukas“ (,,Львёнок“), 

Baltarusija 

2019 m. gegužė I, II vietos 

laureatai 

10.  VI-sis tarptautinis muzikos festivalis 

„Integracje muzyczne 2019“, Lenkija 

(Chelmža) 

2019 m.  birželio 12-16 

d. 

 laureatai  

(7 mokiniai) 

11.  VI-sis Lietuvos vaikų ir jaunimo festivalis-

konkursas „Mes Lietuvos vaikai“, Klaipėda 

2019 m. birželio 15,16 

d. 

I laipsnio 

diplomas 

(Jaunių choras – 

17 mokinių) 
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12.   Tarptautinis vaikų kūrybinių darbų 

konkursas „WAVE ON WAVE -2019“, 

Klaipėda 

2019 m. birželio 13 d. II vieta  

(1 mokinys), 

II vieta  

(1 mokinys) 

13.  III-sis tarptautinis muzikos instrumentų, 

ansamblių, orkestrų konkursas „Lančiano 

premija“, Italija 

2019 m. rugsėjo 24 – 

spalio 3 d. 

 laureatai 

 (16 mokinių) 

14.  VI-sis tarptautinis jaunųjų pianistų 

fortepijoninės muzikos konkursas, skirtas 

Leonui Povilaičiui atminti, Vilnius 

2019 m. lapkričio 16 d. laureatai  

(3 mokiniai) 

 

            8. Dalyvavimas konkursuose: 

 

Rajono Šalies Tarptautiniai 

Dalyvavusių 

mokinių 

skaičius 

Prizininkų/ 

laureatų 

skaičius 

Dalyvavusių 

mokinių 

skaičius 

Prizininkų/ 

laureatų 

skaičius 

Dalyvavusių 

mokinių 

skaičius 

Prizininkų/ 

laureatų 

skaičius 

2 1 67 40 110 81 

 

            9. Dalyvavimas festivaliuose, parodose, koncertinėje veikloje ir pan.: 

 

Mokyklos Rajono Šalies Tarptautiniai 
Dalyvavusių 

mokinių 

skaičius 

Proc. 

nuo 

mokinių 

skaičiaus 

Dalyvavusių 

mokinių 

skaičius 

Proc. 

nuo 

mokinių 

skaičiaus 

Dalyvavusių 

mokinių 

skaičius 

Proc. 

nuo 

mokinių 

skaičiaus 

Dalyvavusių 

mokinių 

skaičius 

Proc. 

nuo 

mokinių 

skaičiaus 

69 26 226 84 44 16 66 25 

 

             10. Projektai: 

 

 Rajono Šalies Tarptautiniai 

Vykdytų projektų skaičius   1 

Dalyvavusių mokinių skaičius   160 

Proc. nuo bendro mokinių skaičiaus   60 proc. 

Pritraukta lėšų   13 553,17 Eur 

 

IV SKYRIUS 

PEDAGOGŲ PASIEKIMAI 

 

            11.  Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai. 

            Mokytojų kompetencija ir kvalifikacijos tobulinimas daro didelę įtaką mokymosi kokybei,. 

   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 58 kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (622 akademinės 

valandos per metus). 

            12. 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.  

             Siekiant tobulinti mokytojų kompetencijas, reikalingas mokinių ugdymui, skleisti mokytojų 

dalykinę bei pedagoginę patirtį, ugdyti mokinių muzikavimo įgūdžius, organizuoti ir pravesti 

metodiniai renginiai: 
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- akordeono meistriškumo pamokos, koncertas. Meistriškumo pamokas vedė Vilniaus Juozo 

Tallat-Kelpšos konservatorijos mokytojai; 

- metodinė diena akordeono skyriuje. Metodinius pranešimus skaitė ir atviras pamokas vedė 

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos mokytojai; 

- styginių instrumentų mokytojų metodinė diena.  Dalyvavo Vilniaus Broniaus Jonušo, Pagirių 

meno mokyklos mokiniai ir mokytojai; 

- meistriškumo pamokos, koncertas – susitikimas su grupe „The Brothers comatose“ iš JAV. 

Grupės muzikantai bendravo ir dalinosi savo meistriškumo įgūdžiais su styginių instrumentų 

skyriaus mokiniais ir mokytojais; 

- dailės mokytojo Vladimiro Matijko atvira pamoka paskaita „Įspūdžiai iš kelionės į Maskvą į 

I. Repino retrospektyvinę parodą Tretjakovo galerijoje“; 

- dailės mokytojos Simonos Žilėnaitės atvira pamoka-paskaita „Performanso menas. M. 

Abramovič kūryba“; 

- smuiko mokytojos Viktorijos Mameniškienės atvira pamoka; 

- kalėdiniai koncertai tėvams (visuose skyriuose). 

            Per 2019 m. mokiniai ir mokytojai surengė  14  koncertų įvairiose koncertinėse erdvėse: LR 

Prezidentūroje, Vilniaus lenkų kultūros namuose, Šalčininkų rajono savivaldybės Kultūros centre, 

Šalčininkų rajono ugdymo įstaigose, mokyklos bendruomenės nariams ir svečiams. Dalyvauta 

Šalčininkų rajono tradiciniuose renginiuose: koncertas, skirtas Lietuvos valstybės Nepriklausomybės 

atkūrimui (pučiamųjų instrumentų orkestras), iškilminga eisena Vilniuje, skirta Polonijos dienai 

(pučiamųjų instrumentų orkestras ir šokėjų grupė),  Šalčininkų rajono folkloro festivalis „Daina prie 

Šalčios“ (Jaunučių, jaunių chorai, akordeonistų, styginių, pučiamųjų instrumentų orkestrai, šokėjų 

grupė) ir kt. Dalyvauta 18 tarptautiniuose (Lenkijoje, Baltarusijoje, Italijoje, Serbijoje), 

respublikiniuose konkursuose, festivaliuose, parodose. 114 mokinių tapo šių konkursų, festivalių, 

parodų laureatais ir diplomantais.  Surengtos dvi dailės skyriaus mokinių darbų  (keramikos, piešinių) 

parodos Šalčininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje. 

          Mokytojai, norėdami paįvairinti mokinių edukacines aplinkas bei paskatinti mokymosi 

motyvaciją, organizavo mokiniams edukacines-pažintines išvykas į Vilniaus Operos ir baleto teatrą: 

- 2019 m. vasario 19 d. 24 mokiniai dalyvavo pažintinėje ekskursijoje po teatro užkulisius; 

- 2019 m. kovo 2 d.  19 choreografijos skyriaus mokiniai stebėjo baleto artistų klasikinio šokio 

parodomąsias pamokas; 

- 2019 m. gruodžio 22 d. 13 mokinių žiūrėjo spektaklį „Spragtukas“. 

          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. 

          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); 
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- kalėdiniai koncertai tėvams (skyriuose); 

- Kaziuko mugė (dirbinių paroda-pardavimas, koncertas); 

- motinos diena (koncertas); 

- abiturientų išleistuvės (baigimo pažymėjimų įteikimas, koncertas).      
 

V SKYRIUS 

FINANSAVIMAS 

 

             13.  Finansavimo šaltiniai ir skirtos lėšos: 
Metai Savivaldybės 

lėšos 

(tūkst. Eur) 

Įstaigos 

teikiamų 

paslaugų 

programa 

(tūkst. 

Eur) 

Klasės 

krepšelis  

(mokymo 

lėšos) 

(tūkst. 

Eur) 

LRVB  

p. VN 

Moksleivių 

pavėžėjimas 

 

(tūkst. Eur) 

Labdaros 

ir paramos 

lėšos 

(tūkst. 

Eur) 

Kiti 

finansiniai 

šaltiniai 

(tūkst. 

Eur) 

Iš viso 

(tūkst. 

Eur) 

2019 353,7 37,7 24,6 14,8 1,9 1,0 81,4 515,1 

 

14. Biudžeto vykdymo ataskaita: 
Eil.

Nr. 

Išlaidų 

pavadinimas 

Savival-

dybės 

biudžeto 

lėšos 

LRVB 

p.VN 

Klasės 

krepšelis  

(mokymo 

lėšos) 

Įstaigos 

teikiamų 

paslaugų 

programa 

Labdaros 

ir 

paramos 

lėšos 

Kiti  Visi 

finansavimo 

 Šaltiniai 

 (tūkst. Eur) 

1.  Paprastos 

išlaidos 

353,7 14,8 24,6 31,3 0,9 35,7 461,0 

 Darbo 

užmokestis ir 

socialinis 

draudimas 

339,0 14,8 24,6 - - 3,9 382,3 

 Darbo 

užmokestis 
334,0 14,3 24,3 - - 3,8 376,4 

 Socialinio 

draudimo 

įmokos 

5,0 0,5 0,3 - - 0,1 5,9 

 Mityba - - - - - - - 

 Medikamentai - - - - - - - 

 Šildymas 10,4 

 

0,4 

 

- 

- - 

- 

 

 

- 

14,6 

 

1,9 

 

0,2 

- 

 

- 

 

- 

- 25,0 

 

2,3 

 

0,2 

 Elektros 

energija 

-  

- 

 Vandentiekis 

ir kanalizacija 

 

- 

 

- 

 Rinkliava  0,2 - - 0,4 - - 0,6 

 Ryšių 

paslaugos 

0,2 - - 0,4 - - 0,6 

 Transporto 

paslaugų 

įsigyjimas 

0,4 - - 2,4 0,9 - 3,7 

 Apranga ir 

patalynė 

- - - - - - - 

 Spaudiniai - - - - - - - 

 Kitos prekės 2,2 - - 4,6 - 1,9 8,7 

 Komandiruo-

tės 

- - - - - 0,3 0,3 

 Ilgal. mater. 

turto 

einamasis 

remontas 

- - - 4,3 - - 4,3 

 Kvalif. 

kėlimas 

- - - 0,6 - - 0,6 

 Kitos 

paslaugos 

- - - 1,9 - 29,6 31,5 
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 Darbdavių 

socialinė 

parama 

0,9 - - - - - 0,9 

2. Nepaprasto-

sios išlaidos 

- - - 3,4 - - 3,4 

 Negyvenamiej

i pastatai 

- - - - - - - 

 Kitos mašinos 

ir įrenginiai 

- - - - - - - 

 Kitas ilg. mat. 

turtas 

- - - - - - - 

 Kompiuterinė 

programinė 

įranga 

- - - - - - - 

 Kitas ilg. 

nemat. turtas 

- - - 3,4 - - 3,4 

 Viso: - - - - -  3,4 

3. Moksleivių 

pavėžėjimas 

1,9 - - - - - 1,9 

 Iš viso 355,6 14,8 24,6 34,7 0,9 35,7 466,3 

 

 

VI SKYRIUS 

PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI 

 

15. Ūkinės veiklos problemos, sprendimo būdai: 

           Mokyklos antram pastatui, kuriame veikia dailės, choreografijos  bei styginių instrumentų 

skyriai, būtina skubi rekonstrukcija.  

            Mokykloje įrengta autonominė dujų katilinė, kuri eksploatuojama nuo 2005 m. Katilinės  

įrangą sudaro keturi dujiniai katilai su automatine įranga. Ši katilinė šildo du atskirus mokyklos 

pastatus ir neturi automatinio šildymo reguliavimo, kuris leistų reguliuoti šilumą kiekvienam pastatui 

atskirai. Tai sudaro didelius šilumos nuostolius, nes yra skirtingas šilumos poreikis – pirmam pastatui 

reikia mažiau šiluminės energijos dėl neblogos viso pastato termoizoliacijos, o antram pastatui reikia 

daugiau šilumos energijos. Atliekant katilinės remontą, būtina atskirti  šildymo reguliavimą abiems 

pastatams.  

             Mokykla taip pat nuomoja patalpas Šalčininkų rajono savivaldybei priklausančiame buvusio 

vaikų darželio „Saulutė“ pastate. Šiose patalpose vyksta pučiamųjų instrumentų orkestro bei kitų 

dalykų užsiėmimai. Šioms patalpoms taip pat būtinas remontas bei langų keitimas. Nuomojamų 

patalpų teritorijoje stovi buvusio vaikų darželio mūrinės pavėsinės. Šios pavėsines yra avarinės 

būklės, ištrupėjusios, kelia pavojų mokiniams, todėl jas būtina nugriauti. 

         Turto saugumui bei tvarkai užtikrinti Mokykloje būtina įrengti signalizaciją (mokykloje 

saugomi brangūs muzikos instrumentai ir kitas materialusis turtas, pradėta kabinetų 

kompiuterizacija). 

 

 

 

 

L. e. direktoriaus pareigas                                                                                    Liudmila Bandalevič 


