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MOKYKLOS VIZIJA
Moderni, efektyviai dirbanti mokykla
Muzikos mokykla palaipsniui pereina prie meno mokyklos statuso. Kadangi yra daug
pageidaujančių mokytis dailės ir choreografijos, planuojama keisti mokyklos statusą iš muzikos
mokyklos į meno mokyklą, įsteigiant šių dalykų skyrius, suteikiant Eišiškių miesto vaikams
pasirinkti norimą meno šaką. Šis siekis – muzikinis ir meninis vaikų vystymas, kur kiekvienas
vaikas turės sąlygas atskleisti savo individualius gabumus.
Išlikti unikalia meninės krypties ugdymo institucija rajone; garsinti Šalčininkų rajono vardą
respublikoje ir už jos ribų.
Eišiškių muzikos mokykla – kultūros centras, kurioje visiems vaikams ir darbuotojams, būtų
garantuotos saugios darbo ir tobulėjimo sąlygos.
Būti konkurencinga mokykla tarp regiono mokyklų.
Mokykla padės atitraukti vaikus nuo nepageidautinos gatvės įtakos, garantuos užimtumą
mėgstama veikla.
MOKYKLOS MISIJA
Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokykla – tai formalųjį švietimą papildančio ugdymo įstaiga,
teikianti neformaliojo švietimo paslaugas – pradinį ir pagrindinį muzikinį išsilavinimą: akordeono,
fortepijono, smuiko ir klarneto specialybėse, ugdanti atsakingą ir savarankiškai kūrybišką
asmenybę, skatinanti savarankiškumą ir iniciatyvumą, mokanti ugdytinius bendrauti ir
bendradarbiauti.
MOKYKLOS SITUACIJA – ANALIZĖ
Pati didžiausia mokyklos vertybė – vaikas. Mes padedame jiems suprasti muziką, juk ji labai
padeda išaugti dorais, jautriais ir dvasiškai turtingais žmonėmis.
Mūsų mokykla turi savo tradicijas. Pačią pirmąją mokslo metų dieną pradedame tradiciniu
koncertu, skirtu Mokslo ir žinių dienai. Mūsų mokyklos salėje kiekvienais metais šiai progai
susirenka visa mokyklos bendruomenė, mūsų mokiniai ir jų tėveliai.
2015-09-01 muzikos mokykloje vyko Mokslo ir žinių diena. Už jo organizavimą ir
pravedimą buvo atsakinga mokytoja Justyna Kulešo. Prisimenant šį koncertą liko šilti jausmai, nes
tai buvo gražus, šiltas renginys. Kiekvienos specialybės atstovai pasveikino visus mokinius,
mokytojus, tėvelius su nauja mokslo metų pradžia. Ypatingas dėmesys buvo skirtas sveikinant
naujus muzikos mokyklos bendruomenės narius, tai pirmos klasės mokiniams.
2015-06-13 Eišiškių Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje vyko „IV tarptautinis chorinės
muzikos festivalis“, muzikos mokyklos jaunių choras buvo apdovanotas Bronzine Šalčios juosta.
Choras buvo įvertintas aukštais balais, pasirodė gerai.
Kasmet tęsiama graži bendradarbiavimo tradicija su Pirmo laipsnio Chelmžos muzikos
mokykla Lenkijoje. 2015 m. spalio mėnesį mūsų mokiniai gerai pasirodė Lenkijos festivalyjekonkurse ,,Integracije muzyczne 2015“, kuriame 2 pagr. kl. mokinė Olga Kondratčik tapo laureate,
ją paruošė mokytoja Anželika Siliukienė. Konkursas buvo aukšto lygio, dalyvavo įvairių
specialybių mokinai. Dalinomės įspūdžiais, džiaugėmės šia išvyka ir puikia organizacija, mokyklų
bendradarbiavimu, draugyste ir palaikymu. Malonu, kad vaikai plečia savo akiratį, patiria daug
malonių įspūdžių, turi galimybę koncertuoti ir garsinti mokyklą ne tik Lietuvoje bet ir už jos rybų.
2015-10-02 Eišiškių pramogų centre vyko koncertas, skirtas mokytojo dienai. Jame
dalyvavo mūsų mokiniai: fotrepijono specialybės mokinės – Emilija Ivanovska, Olivija
Učkuronytė, kurias paruošė mokytoja Lilija Ščevil, taip pat ansamblis ,,Magija“, kurį paruošė
mokytoja Elvyra Savickaja.
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2015-10-05 Eišiškių muzikos mokykloje vyko koncertas, skirtas Tarptautinei mokytojo
dienai. Labai gražus ir šiltas koncertas, mokiniai kiekvieną mokytoją sveikino šiltomis eilėmis,
koncertavo, įteikė mokytojams padėkas. Per šį renginį mokyklos direktorė Anželika Siliukienė
įteikė atestuotiems mokytojams vyresniojo mokytojo pažymėjimus: Elvyrai Savickajai, Romualdai
Umbrasienei, Edvardui Volkovskij ir Vitalijui Zapolskij.
2015-11-05 dalyvavimas III Tarptautiniame jaunųjų atlikėjų konkurse ,,Kaunas Sonorum“
Kaune. Šis konkursas reitinguojamas Lietuvos muzikų rėmimo fondo kaip vienas iš nedaugelio
šalyje vykstančių tarptautinių tokio pobūdžio renginių, kurių laimėtojai – Lietuvos piliečiai –
apdovanojami Lietuvos Respublikos Prezidentės padėkomis. Šiame konkurse sudalyvavo mūsų
mokyklos akordeono specialybės mokinė Katažyna Basiulis. Ją paruošė mokytoja Kristina
Liachovič. Mokytoja labai džiaugėsi sudalyvavusi tokiame profesionaliame konkurse, toks renginys
motyvuoja mokinę siekti aukštesnio lygio.
2015-11-19 Eišiškių St. Rapolionio gimnazijos aktų salėje įvyko renginys, skirtas
M.K.Čiurlionio gimimo metinėms. Šiame renginyje dalyvavo mūsų mokinė Silvana Oktavija
Žukaitė, kurią paruošė mokytoja Roberta Mikučionytė. Tikra dovana visiems susirinkusiems tapo
įkvepiantis mokytojos Robertos Mikučionytės M.K.Čiurlionio kūrinių interpretavimas.
2015-12-02 Lazdijų meno mokykloje vyko Respublikinis ansamblinio muzikavimo
konkursas „Mes – tai muzika“, kuriame dalyvavo mokyklos akordeono kvintetas: Katažyna
Basiulis, Anželika Drab, Liana Mikelevič, Daniel Rogoža, Violeta Savel. Juos paruošė mokytoja
Kristina Liachovič. Mokiniai pasirodė gerai, tapo diplomantais.
2015-12-16 vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso ,,Dainų dainelė“ II etapo
atranka, kurioje dalyvavo mokytojos Elvyros Savickajos-Drozd paruošta mokinė Ugnė
Kiriuškinaitė, prieš tai mokinė sėkmingai praėjo į rajoninį etapą. Akomponavo mokytoja Roberta
Mikučionytė, kurios akomponavimas įvertintas kaip geras, parinktas geras dainų repertuaras.
2015-12-16 muzikos mokykloje vyko akordeono muzikos vakaras, kurį organizavo
mokytoja Kristina Liachovič. Gražus koncertas, kuriame turėjo galimybę psirodyti kiekvienas
akordeono specialybės mokinys. Po koncerto įvyko tėvų susirinkimas, kuriame buvo aptarti
pasiekimai ir problemos.
2015-12-18 įvyko fortepijoninės muzikos vakaras, kurį organizavo mokytojos Anželika
Siliukienė ir Lilija Ščevil. Šio koncerto tikslas – duoti galimybę kiekvienam fortepijono specialybės
mokiniui sudalyvauti koncerte, nes tokie koncertai labai motyvuoja mokinius. Vedė koncertą
mokyklos mokinė Olivija Učkuronytė.
2015-12-21 Šv. Kalėdų koncertas muzikos moklykloje. Atsakingos už koncertą buvo
Anželika Siliukienė ir Elvyra Savickaja-Drozd. Koncertas gražus, jautėsi šventinė nuotaika, vaikai
buvo šventiškai nusiteikę ir pasipuošę. Visi koncerto repertuaro numeriai buvo atsakingai parinkti,
mokiniai gražiai koncertavo.
2015-12-22 susitikimas su rajono verslininkais Eišiškių miesto bendruomenės centro salėje.
Dalyvavo mokytojos Kristinos Liachovič akordeonistai, bei Eišiškių gimnazijos mokiniai.
Akordeonistai pasirodė labai gražiai, mokytoja pristatė savo mokinius, papasakojo apie mokinių
dalyvavimą įvairiuose konkursuose.
2016-01-12 vyko Dainų dainelės zoninis etapas. Jame dalyvavo mokytojos Elvyros
Savickajos-Drozd paruošta 4 pagr. kl. mokinė Ugnė Kiriuškinaitė. Džiaugiamės profesionaliu
mokinės pasirodymu, programa buvo parinkta tinkama, bet nepraėjome į LRT televizijos
pasirodymą, pritrūko vienos dešimtosios balo. Taip pat esame dėkingi mūsų akompaniatorei
Robertai Mikučionytei už puikų akompanavimą.
2016-01-14 vyko koncertas Eišiškių miesto bendruomenės centro salėje. Šis koncertas –
svarbus mokyklos tradicinis renginys. Pats koncertas vyko sklandžiai, šiltai priimtas, jame dalyvavo
garbingi svečiai. Mokyklai tai svarbus ir atsakingas mokyklos darbo rezultatus parodantis
koncertas. Galima vertinti mokytojų ir mokinių darbus, pasiekimus. Mokytojai ir mokiniai sulaukė
pagyrų, padėkų už gražų koncertą. Atsakinga už koncertą buvo Anželika Siliukienė, koncertą vedė
mokinė Olivija Učkuronytė. Šiam koncertui buvo atsakingai parinkta šventinė programa, kuri būtų
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įdomi klausytojams. Visi buvo patenkinti koncertu, labai buvo malonu išgirsti daug gražių
atsiliepimų apie tai, kad mokyklos lygis aukštas, kad jautėsi šventinė atmosfera. Visi mokyklos
mokiniai galėjo pasirodyti su savo paruoštais numeriais ir tuo pačiu sukurti ypatingą šventę
klausytojams.
2016-01-24 vyko koncertas, skirtas Senelių dienai Jančiūnų laisvalaikio salėje. Jame
dalyvavo, akordeono specialybės mokytojos Kristinos Liachovič paruošti mokiniai, tai solistai:
Julija Galaburda, Katažyna Basiulis, Donatas Balaišis, Adriana Malinovska, Sylvija Doda ir
akordeonistų kvartetas, kurių sudėtyje yra mūsų mokyklos absolventai, kurie ir toliau mielai
muzikuoja kartu, tai Violeta Savel, Liana Mikelevič, Anželika Drab.
2016-02-04 St. Rapolionio gimnazijoje vyko garbės apdovanojimai. Šiame renginyje
pasirodė mūsų mokyklos keli muzikiniai numeriai, tai smuikininkų ansamblis, į kurio sudėtį įeina 4
pagr. kl. mokinės Ugnė Kiriuškinaitė ir Ingrida Mikutaityte, 3 pagr. kl. mokinė Aistė Sliževskytė ir
mokytoja Romualda Umbrasienė. Taip pat mokytojos Elvyros Savickajos-Drozd paruošta vokalo
solistė Ugnė Kiriuškinaitė, ir mokytojos Kristinos Liachovič paruošta mokinė Katažyna Basiulis.
2016-02-16 vyko Vasario 16-osios minėjimas Šalcininkų kultūros centro salėje. Jame
dalyvavo jaunių choras, kurį paruošė mokytoja Elvyra Savickaja-Drozd. Iš viso buvo 4 repeticijos ir
1 generalinė. Direktorė Anželika Siliukienė stebėjo visas repeticijas, todėl pabrėžė, kad sujungiant
rajono chorus, tai yra labai atsakingas momentas, ir muzikos mokyklos turi rodyti profesionalumą.
Šiam koncertui buvo įdėta daug darbo ir laiko, kad pagrindiniame koncerte nuskambėtų chorų
programa profesionaliai. Problemų buvo ir dėl įgarsinimo. Mūsų mokyklos choras įrodė, kad mūsų
muzikos mokykla dirba profesionaliai.
2016-03-05 vyko Lietuvos muzikos ir meno mokyklų stygininkų solistų konkursas ,,Diena
su lietuviška pjese” Karoliniškių muzikos mokykloje. Jame dalyvavo mokytojos Romualdos
Umbrasienės paruošta 2 prad. kl. mokinė Živilė Kulpovič, akomponavo Danuta Stefenovič.
Mokinei tai buvo pirmasis konkursas, dėl to jai labai svarbi ši sceninė patirtis, nes pasirodė labai
rimtai komisijai.
2016-03-24 vyko Nacionalinis Lietuvos akordeonistų konkursas Klaipėdos Juozo Karoso
muzikos mokykloje. Jame dalyvavo mokytojos Kristinos Liachovič paruošti mokiniai: Katažyna
Basiulis, Julija Galaburda ir akordeonistų kvartetas. Mokytoja patenkinta mokinių pasirodymu, bet
nusivylusi dėl konkurso organizacijos. Programose buvo įvelta daug klaidų. Nustebino, kad
komisiją sudarė kiekvienoje kategorijoje po 12 narių, o dalyvių buvo 90.
2016-04-01 mūsų mokykloje vyko chorų perklausa į Lietuvos moksleivių Dainų šventę
2016 „Tu mums viena“. Chorai daug dirbo, stengėsi, ruošėsi visus metus. Mokiniai buvo susikaupę
bendram rezultatui, gerai pasirodė ir pateko į liepos mėnesį Vilniuje vykstančią Dainų šventę.
Choro vadovė Elvyra Savickaja, akomponiatorė Roberta Mikučionytė.
2016-04-09 vyko II-asis respublikinis muzikos ir meno mokyklų stygininkų solistų
konkursas ,,Perpetuum mobile” Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra“. Jame dalyvavo mokytojos
Romualdos Umbrasienės paruošta 2 prad. kl. mokinė Živilė Kulpovič, akomponavo Danuta
Stefanovič. Mokinė gavo diplomą. Mokytoja labai džiaugiasi mokinės pasiekimu, solistus vertino
rimta komisija.
2016-04-12 vyko XIV Tarptautinis solistų-akordeonistų konkursas ,,Naujene 2016”
Latvijoje. Jame dalyvavo mokytojos Kristinos Liachovič paruošti mokiniai: Adriana Malinovska,
Julija Galaburda, Sylvija Doda, Katažyna Basiulis ir Donatas Balaišis. Visi mokiniai tapo II vietos
laureatais, o Donatas Balaišis III vietos laureatu. Mokytoja patenkinta konkursu, mokiniai pasirodė
gerai. Jau trečią kartą jame dalyvauja su mokiniais, todėl pastebi kaip konkurso lygis aukštas.
Komisijos nariai šiais metais buvo iš Serbijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Didžiausias konkursas
buvo mažųjų grupėje.
2016-04-21 vyko Rajoninis muzikos ir meno mokyklų jaunųjų pianistų ir ansamblių
festivalis „Linksmos natos“ Jašiūnų muzikos mokykloje. Jame sudalyvavo mokytojų: Lilijos Ščevil,
Anželikos Siliukienės, Robertos Mikučionytės bei Romualdos Umbrasienės paruošti mokiniai.
Mokiniai labai patenkinti dalyvavimu, kiekvienas mokinys ir mokytojas gavo padėkas, mokiniai
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gavo atminimo dovanėles. Festivalis buvo puikiai organizuotas, jautėsi jauki atmosfera. Šiame
festivalyje dalyvavo visų Šalčininkų rajono muzikos mokyklų dalyviai, t. y. St. Moniuškos meno
mokykla, Eišiškių muzikos mokykla ir Jašiūnų muzikos mokykla. Fetivalis svarbus yra tuo, kad
mokiniai turėjo galimybę pasirodyti kitiems vaikams, mokytojams, o mokytojams pasidalinti gerąja
patirtimi.
2016-04-24 Vilniaus šv. Kotrynos bažnyčioje vyko Vilniaus kolegijos merginų choro
,,Vaidilutės“ 60-mečio jubiliejaus koncertas. Jame dalyvavo mūsų mokyklos jaunių choras, vadovė
Elvyra Savickaja. Mokytoja džiaugėsi šiuo pakvietimu sudalyvauti tokioje šventėje, dėkojo buvusiai
savo mokytojai G. L. Kumpienei už šį pakvietimą. Organazacija buvo puiki, koncertas vyko
sklandžiai, pati organaizatorė, Vaidilučių choro vadovė G. L. Kumpienė, liko labai patenkinta mūsų
choru.
2016-04-24 vyko VI jaunųjų muzikos atlikėjų festivalis ,,Piešiu muziką“, Lietuvos
edukologijos universitete. Jame dalyvavo smuiko mokytojos Romualdos Umbrasienės paruošta 2
pagr. kl. mokinė Valerija Kostiukevič, akomponavo mokytoja Danuta Stefanovič. Mokytoja
patenkinta mokinės atlikimu. Visi mokytojai ir mokiniai gavo padėkas, o mokiniai atminimo
dovanėles. Šiame festivalyje dalyvavo apie 160 dalyvių, todėl viskas vyko greitai. Buvo panaudota
įdomi ideja – vaikui grojant projektoriuje buvo vaizduojamas jo piešinys, per kurį matėsi atliekamo
kūrinio nuotaika.
2016-05-06 Utenoje vyko Tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas ,,Mažieji talentai 2016“.
Jame dalyvavo akordeono specialybės mokytojos Kristinos Liachovič mokiniai: 3 prad. kl. Adriana
Malinovska, kuri tapo diplomante ir 3 pagr. kl. Julija Galaburda, kuri tapo laureate. Taip pat
dalyvavo klarneto specialybės mokytojo Vitalij Zaposkij mokiniai: 2 prad. kl. Vidmantas
Dovsevičius, kuris tapo diplomantu ir 3 prad. kl. Adomas Zuzo, kuris tapo diplomantu,
akomponavo mokytoja Veslava Grinevič.
2016-05-13 Eišiškių miesto bendruomenės centro salėje įvyko iškilminga šventė, tai mūsų
mokyklos 50-ies metų jubiliejus. Mūsų mokyklai tai buvo svarbiausias šių metų renginys. Puiki
organizacija, suorganizuota labai didelė ir iškilminga šventė. Šventėje dalyvavo garbingi mūsų
rajono svečiai, delegacija iš Lenkijos, muzikos mokyklos delegacijos, rajono švietimo įstaigų
vadovai, pedagogai, mokinių tėvai, mokyklos absolventai. Renginyje pasirodė jaunučių ir jaunių
chorai, vokalinis, akordeonistų ir smuikininkų ansambliai, skambėjo fortepijono melodijos.
Susirinkusieji mėgavosi spalvingu ir išskirtiniu koncertu, kuriame pasirodė mūsų mokyklos
mokytojai, mokiniai ir absolventai.
2016-05-26 vyko atvirų durų dienos koncertai Eišiškių gimnazijos ir St.Rapolionio
gimnazijos 1-3 pradinių klasių mokiniams. Jame koncertavo dauguma pradinių klasių mokiniai. Už
St. Rapolionio gimnazijos mokiniams skirtą koncertą buvo atsakinga mokytoja Romualda
Umbrasienė, o uz Eišiškių gimnazijos mokiniams skirtą koncertą atsakinga mokytoja Kristina
Liachovič. Abu koncertai praėjo gerai, mokiniai pasirodė puikiai, jiems buvo svarbu koncertuoti
savo mokyklos draugams, o tai kelia mokinių motyvaciją.
2016-05-28 vyko „Gegužinė“ Eišiškių miesto aikštėje. Jame dalyvavo mokytojos Kristinos
Liachovič paruošti mokiniai: Adriana Malinovska, Katažyna Basiulis, Sylvija Doda. Taip pat
mokytojos Elvyros Savickajos paruoštas vokalinis ansamblis „Magia“.
2016-05-30 vyko Mokslo metų baigimo šventė Eišiškių muzikos mokykloje. Mokyklos
direktorė supažindino visus su mokslo metų veiklos ataskaita. Mokiniai buvo apdovanoti padėkos
raštais už aktyvią koncertinę veiklą, už puikius pasiekimus, už dalyvavimą konkursuose bei
festivaliuose. Šiame koncerte turėjo galimybę pasirodyti kiti vaikai, kurie mažiau dalyvauja
koncertinėje veikloje. Taip pat pasirodė ir mokyklos pasididžiavimas – jaunučių ir jaunių chorai.
Koncerto programa buvo įvairi, renginys neilgas. Mūsų mokyklos tikslas – sudominti tėvelius kuo
dažniau lankyti mokyklos renginius. Atsakinga už šią šventę buvo mokytoja Lilija Ščevil.
2016-06-02 vyko Absolventų baigimo pažymėjimų įteikimo šventė. Visi absolventai gavo
muzikos mokyklos baigimo pažymėjimus, buvo apdovanoti padėkos raštais. Tai pati gražiausia
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mūsų šventė, kurios metu mes atsisveikiname su savo absolventais. Džiaugiamės ir didžiuojamės jų
pasiektais rezultatais ir profesionaliai atliekamu koncertu.
2016-06-05 vyko Šalčininkų rajono garbės piliečio vardo suteikimo Baltarusijos
Respublikos Gardino vyskupijos vyskupui Aleksandrui Kaškevičiui Jašiūnų Balinskių dvaro
rūmuose. Šiame renginyje dalyvavo mūsų mokyklos Jaunių choras, paruoštas mokytojos Elvyros
Savickajos, akomponavo mokytoja Danuta Stefanovič. Šis koncertas yra labai svarbus mūsų
mokyklai, ir dalyvauti jame tai didelė garbė. Dalyvavo labai įžymių svečių, daug kunigų,
ambasadorių. Koncertas buvo labai iškilmingas.
2016-06-11 vyko V Tarptautinis chorinės muzikos festivalis-konkursas ,,Auksinė Šalčios
Juosta“. Jame dalyvavo Jaunių choras, vadovaujamas mokytojos Elvyros Savickajos, akomponavo
mokytoja Roberta Mikučionytė. Konkurse dalyvavo daug stiprių chorų iš Lietuvos ir užsienio.
Mūsų choras pasirodė aukščiausiame lygyje. Vaikai labai pasistengė, atrodė gražiai. Choras
įvertintas sidabrine Šalčios juosta.
2016 m. liepos 4-6 d. mūsų mokyklos jaunučių ir jaunių chorai sėkmingai dalyvavo
Lietuvos moksleivių Dainų šventėje 2016 „Tu mums viena“. Mokiniai daug dirbo, atsakingai
ruošėsi, labai stengėsi. Dainų šventės organizacija buvo labai gera. Vaikai liko patenkinti, dalyvavo
beveik visi mokiniai.
2016-08-27 vyko respublikinis akordeonistų maratonas Šv. Kotrynos bažnyčioje. Dalyvavo
akordeono specialybės mokytojos Kristinos Liachovič mokiniai: Adriana Malinovska, Sylvija Doda
ir Julija Galaburda. Mokiniai buvo apdovanoti padėkos raštais ir prizais.
2015-2016 mokslo metais veikla:
• 2015-09-01 Mokslo ir žinių diena Eišiškių muzikos mokykloje. Atsakinga mokytoja
Justyna Kulešo.
• 2015-10-02 koncertas Eišiškių pramogų centre „Su mokytojo diena“. Dalyvavo
mokytojos Lilijos Ščevil ir mokytojos Elvyros Savickajos mokinės: Emilija Ivanovska, Olivija
Učkuronytė bei ansamblis „Magija“.
• 2015-10-05 Mokytojo diena muzikos mokykloje. Koncertą parengė muzikos mokyklos
4 pagrindinės klasės mokiniai.
• 2015-10-22-24 Tarptautinis konkursas-festivalis Lenkijos Respublikoje Chelmžos
mieste „Integracje muzyczne 2015“, kuriame mokytojos Anželikos Siliukienės mokinė Olga
Kondratčik tapo laureate.
• 2015-11-05 III Tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas ,,Kaunas Sonorum“ Kaune.
dalyvavo mokytojos Kristinos Liachovič mokinė Katažyna Basiulis.
• 2015-11-19 Eišiškių St. Rapolionio gimnazijos aktų salėje įvyko renginys, skirtas M. K.
Čiurlionio 140-osioms gimimo metinėms. Dalyvavo mokytojos Robertos Mikučionytės mokinė
Sylvana Oktavija Žukaitė.
• 2015-12-02 Respublikinis ansamblinio muzikavimo konkursas „Mes – tai muzika“
Lazdijų meno mokykloje. Dalyvavo mokytojos Kristinos Liachovič paruoštas akordeonistų
kvintetas: Katažyna Basiulis, Anželika Drab, Liana Mikelevič, Daniel Rogoža, Violeta Savel.
Kvintetas tapo diplomantais.
• 2015-12-16 Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso ,,Dainų dainelė“ II etapo
atranka. Dalyvavo Ugnė Kiriuškinaitė, ją paruošė Elvyra Savickaja.
• 2015-12-16 Akordeono muzikos vakaras muzikos mokykloje. Organizatorė mokytoja
Kristina Liachovič.
• 2015-12-18 Fortepijoninės muzikos vakaras, organizavo mokytojos Anželika
Siliukienė ir Lilija Ščevil.
• 2015-12-21 Šv. Kalėdų koncertas muzikos moklykloje. Atsakingos už koncertą
Anželika Siliukienė ir Elvyra Savickaja.
• 2015-12-22 Susitikimas su rajono verslininkais Eišiškių miesto bendruomenės centro
salėje. Dalyvavo mokytojos Kristinos Liachovič akordeonistai.
6

• 2016-01-12 Dainų dainelės zoninis etapas. Dalyvavo mokytojos Elvyros Savickajos
paruošta mokinė Ugnė Kiriuškinaitė, akomponavo mokytoja Roberta Mikučionytė.
• 2016-01-14 Šventinis koncertas Eišiškių miesto bendruomenės centro salėje.
Atsakinga Anželika Siliukienė.
• 2016-01-24 koncertas, skirtas Senelių dienai Jančiūnų laisvalaikio salėje. Dalyvavo,
akordeono specialybės mokytojos Kristinos Liachovič paruošti mokiniai: Julija Galaburda,
Katažyna Basiulis, Donatas Balaišis, Adriana Malinovska, Sylvija Doda ir akordeonistų kvartetas,
Violeta Savel, Liana Mikelevič, Anželika Drab.
• 2016-02-04 St. Rapolionio gimnazijoje vyko garbės apdovanojimai. Dalyvavo
smuikininkai: Ugnė Kiriuškinaitė, Ingrida Mikutaityte, Aistė Sliževskytė, jas paruošė mokytoja
Romualda Umbrasienė. Taip pat mokytojos Elvyros Savickajos-Drozd paruošta vokalo solistė
Ugnė Kiriuškinaitė, ir mokytojos Kristinos Liachovič paruošta mokinė Katažyna Basiulis.
• 2016-02-16 Vasario 16-osios minėjimas Šalcininkų kultūros centro salėje. Jame
dalyvavo jaunių choras, kurį paruošė mokytoja Elvyra Savickaja.
• 2016-03-05 Lietuvos muzikos ir meno mokyklų stygininkų solistų konkursas ,,Diena
su lietuviška pjese” Karoliniškių muzikos mokykloje. Jame dalyvavo mokytojos Romualdos
Umbrasienės paruošta mokinė Živilė Kulpovič, akomponavo Danuta Stefenovič.
• 2016-03-24 Nacionalinis Lietuvos akordeonistų konkursas Klaipėdos Juozo Karoso
muzikos mokykloje. Jame dalyvavo mokytojos Kristinos Liachovič paruošti mokiniai: Katažyna
Basiulis, Julija Galaburda ir akordeonistų kvartetas.
• 2016-04-01 Chorų perklausa į Lietuvos moksleivių Dainų šventę 2016 „Tu mums
viena“ muzikos mokykloje Joje dalyvavo mokytojos Elvyros Savickajos paruošti Jaunučių ir Jaunių
chorai, akomponavo Roberta Mikučionytė.
• 2016-04-09 II-asis respublikinis muzikos ir meno mokyklų stygininkų solistų konkursas
,,Perpetuum mobile” Vilniaus muzikos mokykloje „Lyra“. Dalyvavo mokytojos Romualdos
Umbrasienės paruošta mokinė Živilė Kulpovič, akomponavo Danuta Stefanovič. Mokinė tapo
diplomante.
• 2016-04-12 XIV Tarptautinis solistų-akordeonistų konkursas ,,Naujene 2016”
Latvijoje. Dalyvavo mokytojos Kristinos Liachovič paruošti mokiniai: Adriana Malinovska, Julija
Galaburda, Sylvija Doda, Katažyna Basiulis ir Donatas Balaišis. Visi mokiniai tapo II vietos
laureatais, o Donatas Balaišis III vietos laureatu.
• 2016-04-21 rajoninis muzikos ir meno mokyklų jaunųjų pianistų ir ansamblių festivalis
,,Linksmos natos“, Jašiūnų muzikos mokykloje. Dalyvavo mokytojų Anželikos Siliukienės, Lilijos
Ščevil, Robertos Mikučionytės ir Romualdos Umbrasienės paruošti mokiniai, tai solistai ir
ansambliai.
• 2016-04-24 Vilniaus šv. Kotrynos bažnyčioje Vilniaus kolegijos merginų choro
,,Vaidilutės“ 60-mečio jubiliejaus koncertas. Dalyvavo mūsų mokyklos jaunių choras, vadovė
Elvyra Savickaja.
• 2016-04-24 VI jaunųjų muzikos atlikėjų festivalis ,,Piešiu muziką“ Lietuvos
edukologijos universitete. Dalyvavo smuiko mokytojos Romualdos Umbrasienės paruošta mokinė
Valerija Kostiukevič, akomponavo mokytoja Danuta Stefanovič.
• 2016-05-06 Tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas ,,Mažieji talentai 2016“
Utenoje. Dalyvavo akordeono specialybės mokytojos Kristinos Liachovič mokiniai: Adriana
Malinovska – tapo diplomante ir Julija Galaburda – tapo laureate. Klarneto specialybės mokytojo
Vitalij Zaposkij paruošti mokiniai: Vidmantas Dovsevičius ir Adomas Zuzo – tapo diplomantais,
akomponavo mokytoja Veslava Grinevič.
• 2016-05-13 Iškilminga šventė, skirta Eišiškių muzikos mokyklos 50 metų jubiliejui.
• 2016-05-26 vyko atvirų durų dienos koncertai Eišiškių gimnazijos ir St.Rapolionio
gimnazijos 1-3 pradinių klasių mokiniams.
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• 2016-05-28 koncertas „Gegužinė” Eišiškių miesto aikstėje. Jame dalyvavo muzikos
mokyklos vokalinis kolektyvas, vadovaujamas mokytojos Elvyros Savickajos, ir akordeono
specialybės mokytojos Kristinos Liachovič mokiniai: Adriana Malinovska, Sylvija Doda, Katažyną
Basiulis.
• 2016-05-30 Mokslo metų baigimo šventė Eišiškių muzikos mokykloje.
• 2016-06-02 Absolventų baigimo pažymėjimų įteikimo šventė Eišiškių muzikos
mokykloje.
• 2016-06-05 Šalčininkų rajono garbės piliečio vardo suteikimo Baltarusijos
Respublikos Gardino vyskupijos vyskupui Aleksandrui Kaškevičiui Jašiūnų Balinskių dvaro
rūmuose. Dalyvavo mūsų mokyklos Jaunių choras, paruoštas mokytojos Elvyros Savickajos,
akomponavo mokytoja Danuta Stefanovič.
• 2016-06-11 V Tarptautinis chorinės muzikos festivalis-konkursas ,,Auksinė Šalčios
Juosta“. Dalyvavo Jaunių choras, vadovaujamas mokytojos Elvyros Savickajos, akomponavo
mokytoja Roberta Mikučionytė. Choras įvertintas sidabrine Šalčios juosta.
• 2016 m. liepos 4-6 d. Lietuvos moksleivių dainų šventė „Tu mums viena“. Dalyvavo
jaunių ir jaunučių chorai, vadovė mokytoja Elvyra Savickaja.
• 2016-08-27 Respublikinis akordeonistų maratonas Šv. Kotrynos bažnyčioje.
Dalyvavo akordeono specialybės mokytojos Kristinos Liachovič mokiniai: Adriana Malinovska,
Sylvija Doda ir Julija Galaburda.
Mokykloje trūksta muzikos instrumentų. Dėl instrumentų senumo, temperatūros svyravimo
ir kitų faktorių muzikos instrumentus dažnai reikia derinti, todėl nuolat reikalingas derintojas, o
derintojo paslaugos labai brangiai kainuoja. Mūsų mokyklai labai reikalingas derintojas, kuris
galėtų periodiškai arba prieš koncertus derinti reikiamus muzikos instrumentus. Taip pat labai
trūksta pagalbinio darbininko mokyklos ūkinėms funkcijoms atlikti.
Antroji problema yra susijusi su pastato šilumos pralaidumu. Mokykloje kasmet pagal
galimybes atnaujinama ugdymo aplinka, materialinė bazė, tačiau labai svarbu ir reikalinga apšiltinti
pastato sienas ir stogą.
Trečioji problema – būtina aptverti mokyklos teritoriją. Siekiant užtikrinti mokyklos
teritorijos bei mokinių ir mokyklos turto saugumą, taip pat aplinkos estetinį vaizdą, nuo 2016 m.
planuojama dalyvauti projekte, skirtą mūsų mokyklos teritorijos aptverimui. Po projekto
įgyvendinimo planuojama užsiimti teritorijos apželdinimu ir pagrindinio įėjimo rekonstravimu.
2016 m. gegužės mėnesį mūsų muzikos mokyklai sukako 50 metų. Mūsų mokyklai tai
buvo svarbiausias šių metų renginys. Nežiūrint į visas mūsų mokyklos problemas, tai buvo
įspūdinga, tikrų jausmų, nuoširdumo ir muzikos pripildyta šventė. Susirinkusieji mėgavosi
spalvingu ir išskirtiniu koncertu, kuriame pasirodė mūsų mokyklos mokytojai, mokiniai ir
absolventai. Puiki organizacija, suorganizuota labai didelė ir iškilminga šventė.
Mokykla pasižymi giliomis tradicijomis ir vertybėmis. Didelis dėmesys mokykloje
skiriamas mokinių interesų tenkinimui ruošiant mokinius konkursams ir festivaliams. Mokytojai
sistemingai kelia kvalifikaciją. Mokiniai aktyviai dalyvauja rajono, apskrities, zonos, šalies ir
tarptautiniuose konkursuose ir užima prizines vietas.
Muzikos mokykla savo veiklos rezultatais, dėka entuziastingų ir pasiaukojančių pedagogų
ir talentingų mokinių, išlaikė aukštą mokyklos lygį respublikoje.
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2015-2016 mokslo metais

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stipriosios pusės
Aktyvi koncertinė veikla.
Geras mokyklos įvaizdis ir partnerystės
ryšiai su socialiniais partneriais.
Bendradarbiavimas su Lietuvos ir
užsienio muzikos mokyklomis.
Pedagoginė kompetencija.
Puoselėjamos mokyklos tradicijos.
Meninės veiklos kolektyvų atstovavimas
respublikoje ir užsienyje.
Pasiekimai tarptautiniuose konkursuose.
Choro kolektyvo atstovavimas Lietuvos
dainų šventėje.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Galimybės
1. Mokiniams sudarytos lygios galimybės
mokytis gimtąja: lietuvių arba lenkų,
kalba.
2. Dalyvauti respublikiniuose ir
tarptautiniuose projektuose,
konkursuose, festivaliuose, parodose.
3. Per projektinę veiklą pritraukti lėšų
gerinti mokyklos materialinę bazę
(baldai, muzikos instrumentai)
4. Plėtoti bendradarbiavimą su socialiniais
partneriais.
5. Gerosios patirties sklaida.
6. Ieškoti efektyvių, naujų mokyklų ir tėvų
bendruomenės bendradarbiavimo būdų.
7. Mokytojų kvalifikacinės kompetencijos
tobulinimas.
8. Gerinti mokslo kokybę.
9. Individualių programų teikimas.
10. Eišiškių mieste ir aplinkiniuose
kaimuose įtakoti estetinį auklėjimą,
puoselėti muzikinę kultūrą.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

Silpnosios pusės
Silpna projektinė veikla.
Atskiruose skyriuose sparčiai augantis
populiarumas, o kituose jaučiamas
mokinių stygius.
Muzikos istorijos kabinetas nėra
aprūpintas reikiama technika (trūksta
garso ir vaizdo aparatūros bei kitos
įrangos).
Muzikos instrumentams reikia tinkamo
aptarnavimo (reikia derintojo).
Mokymosi motyvacijos nepastovumas.
Mokyklos tvarkos palaikymo ir saugumo
labui reikia aptverti mokyklą.
Reikalingas mokyklos fasado
apšiltinimas efektyviam patalpų šilumos
energijos panaudojimui.
Grėsmės
Nėra respublikos mastu suformuotas
neformaliojo vaikų švietimo krepšelis,
kuris suteiktų užtikrintą ir pastovią
galimybę gauti lėšų neformaliajam vaikų
švietimui.
Trūkstant lėšų, gali mažėti pasirenkamųjų
dalykų pasiūla ugdytiniams (antrojo
instrumento pasirinkimas, ansambliavimo
ir kt.).
Dideli mokinių mokymosi krūviai
bendrojo lavinimo mokyklose, tėvų
dėmesio, kontrolės veiklai namuose
stoka.
Mažėja mokinių, turinčių muzikinius
gabumus, pageidaujančių plėtoti
muzikinius gebėjimus.
Trūksta koncertmeisterių.
Labai išsiplėtęs įvairiausių neformalaus
ugdymo paslaugų kiekis (naujosios
technologijos, sportas ir t.t.).
Nepalankios demografinės tendencijos.
Lėšų trūkumas aplinkos ir ugdymo
gerinimui ir atnaujinimui.

Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos veiklos programos paskirtis – efektyviai
valdyti mokyklos veiklą, telkti jos bendruomenę vizijai įgyvendinti.
Veiklos planas sukurtas išanalizavus 2015-2016 m. m. veiklos plano įgyvendinimo
rezultatus. Programos tikslas ir uždaviniai pasirinkti vadovaujantis 2014-2018 metų
strateginiu planu.
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Prioritetas 1. Kokybiško, visiems prieinamo ugdymo (-si) užtikrinimas
Tikslas 1.1. Ugdymo kokybės gerinimas
Uždavinys 1.1.1. Sukurti efektyvią mokyklos veiklos įsivertinimo sistemą.
Priemonė
Įgyjant darbuotojams
metodines žinias ir taikant
mokyklos vidaus auditui
atlikti (seminarai, kursai,
rajono švietimo įstaigų
vadovų patirties perėmimas)
Visų mokyklos narių
dalyvavimas darbo grupėse
įvertinant mokyklos veiklą

Naudojant mokyklos
įsivertinimo medžiagą,
tobulinant ir planuojant
mokyklos veiklą (vidaus
audito išvadų taikymas
mokslo metų mokyklos
veiklos analizei ir
įsivertinimui)

Lėšų
poreikis

Lėšų šaltiniai

Atsakingas

Kasmet

Pagal
poreikį

Žmogiškieji ištekliai,
specialiosios
programos lėšos

Mokyklos
direktorius,
mokytojai

Kiekvienų
mokslo metų
pabaigoje
(gegužės,
birželio mėn.)
Kiekvienų
mokslo metų
pabaigoje
(gegužės,
birželio mėn.)
ir pradedant
naujuosius
mokslo metus
(rugpjūčio,
rugsėjo mėn.).

Pagal
poreikį

Žmogiškieji ištekliai,
specialiosios
programos lėšos

Mokyklos
direktorius,
mokytojai

Pagal
poreikį

Žmogiškieji ištekliai,
specialiosios
programos lėšos

Mokyklos
direktorius,
mokytojai

Pasiekimo
laikas

Uždavinys 1.1.2. Kelti mokytojų profesinę kompetenciją
Priemonė

Lėšų
poreikis
Eur
1,0
kasmet

Pasiekimo
laikas

Dalyvavimas kvalifikaciniuose
seminaruose

2016-2017 m.

Kūrybinis, metodinis
bendradarbiavimas, keitimasis
patirtimi su rajono respublikos
ugdymo, kultūros įstaigomis

2016-2017 m.

kasmet
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Lėšų šaltiniai

Atsakingas

Biudžeto ir
specialiosios
programos lėšos

Mokyklos
direktorius

Specaliosios
programos lėšos

Mokyklos
direktorius
metodinės
tarybos
pirmininkė

Uždavinys 1.1.3. Ugdymo turinio ir formų pasirinkimo galimybių didinimas
Priemonė
Steigti gitaros klasę
Organizuoti netradicinės
sudėties ansamblį

Pasiekimo
laikas
2017-2018 m.

Lėšų
poreikis
-

2016-2017 m.

-

Lėšų šaltiniai

Atsakingas

NVŠ programos
lėšos

Mokyklos
direktorius

Biudžeto programos
ir NVŠ programos
lėšų.

Mokytojai

Uždavinys 1.1.4. Mokinių mokymosi motyvacijos skatinimas
Priemonė

Pasiekimo
laikas

Mokinių skatinimo sistemos
kūrimas ir tobulinimas
(įvairios pamokos formos:
ekskursija, koncertas,
festivalis, konkursas, padėkos
dienų organizavimas).
Mokytojų kvalifikacijos
kėlimas, diegiant aktyvius
mokymo metodus

2016-2017 m.

2016-2017 m.

Bendradarbiavimas su rajono
ir šalies mokyklomis, siekiant
pasidalinti darbo patirtimi,
taikant naujus mokymo
metodus
Dalyvavimas projektuose,
siekiant praturtinti mokymo
procesą

Lėšų
poreikis
Eur
Pagal
poreikį

Lėšų šaltiniai

Atsakingas

Žmogiškieji ištekliai

Mokyklos
direktorius,
metodinė
taryba

1,0
kasmet

Biudžeto ir
specialiosios
programos lėšos

Mokyklos
direktorius

2016-2017 m.

Pagal
poreikį

Žmogiškieji ištekliai

2016-2017 m.

10,0

Žmogiškieji ištekliai

Mokyklos
direktorius,
metodinės
tarybos
pirmininkė
Mokyklos
direktorius,
mokytojai

Prioritetas 2. Meninės veiklos ir meninių kolektyvų profesionalumo siekimas (skatinimas)
Tikslas 2.1. Plėtoti mokinių meninius ir kūrybinius įgūdžius
Uždavinys 2.1.1. Organizuoti rajoną bei miestą reprezentuojančius renginius.
Uždavinys 2.1.2. Teikti informaciją apie muzikos mokyklos ugdymo procesą, meninius
pasiekimus ir kultūrinę edukaciją.
Priemonė

Lėšų
poreikis
Eur

Pasiekimo
laikas
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Lėšų šaltiniai

Atsakingas

Mokyklos informacinės
sistemos modernizavimas –
ir mokyklos svetainės
nuolatinis atnaujinimas

2016-2017 m. m.

Pagal
poreikį

Žmogiškieji
ištekliai,
specialiosios
programos lėšos

Mokyklos
direktorius,
V.Miškinienė,
mokytojai

Informacijos skleidimas apie
organizuojamus renginius,
pasiekimus, teikiamas
paslaugas mokyklos stende,
rajono spaudoje, televizijoje

2016-2017 m. m.

Pagal
poreikį

Specialiosios
programos lėšos

Metodinė
taryba,
mokytojai

Uždavinys 2.1.3. Tradiciniai mokyklos renginiai
Priemonė

Pasiekimo
laikas

Lėšų
poreikis

Mokslo ir žinių šventė

Kasmet

Pagal
poreikį

Specialiosios
programos lėšos

Metodinė
taryba,
mokytojai

Mokytojo dienos proga
šventinis koncertas

Kasmet

Pagal
poreikį

Specialiosios
programos lėšos

Šventų Kalėdų šventė
mokykloje

Kasmet

Pagal
poreikį

Specialiosios
programos lėšos

Šventinis koncertas šv.Kalėdų
proga Eišiškių miesto
Bendruomenės centro salėje
Koncertas Šv. Kalėdų proga
Eišiškių pramogų centre

Kasmet

Pagal
poreikį

Specialiosios
programos lėšos

Kasmet

Pagal
poreikį

Specialiosios
programos lėšos

Koncertas, skirtas Lietuvos
Valstybės atkūrimo dienai
paminti

Vasario 16 d.
kasmet

Pagal
poreikį

Specialiosios
programos lėšos

Metodinė
taryba,
mokytojai
Metodinė
taryba,
mokytojai
Metodinė
taryba,
mokytojai
Metodinė
taryba,
mokytojai
Metodinė
taryba,
mokytojai

Koncertas, skirtas Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo
dienai paminti

Kovo 11 d.
kasmet

Pagal
poreikį

Specialiosios
programos lėšos

Metodinė
taryba,
mokytojai

Koncertas, skirtas Motinos
dienai

Kasmet

Pagal
poreikį

Specialiosios
programos lėšos

Metodinė
taryba,
mokytojai

Atvirų durų diena mokykloje

Kasmet

Pagal
poreikį

Specialiosios
programos lėšos

Metodinė
taryba,
mokytojai
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Lėšų šaltiniai

Atsakingas

Absolventų baigimo
pažymėjimų įteikimo šventė

Kasmet

Pagal
poreikį

Specialiosios
programos lėšos

Metodinė
taryba,
mokytojai

Mokslo metų baigimo šventė

Kasmet

Pagal
poreikį

Specialiosios
programos lėšos

Metodinė
taryba,
mokytojai

Uždavinys 2.1.4. Dalyvavimas respublikiniuose, rajoniniuose ir tarptautiniuose
festivaliuose ir konkursuose
Priemonė

Dalyvavimas III
Tarptautiniame muzikos
mokyklų festivalyje Chelmža
2016 „Integracje muzyczne“
Lenkijos Respublikoje
Chelmžos mieste

2016 m.
spalio 19-23 d.

Lėšų
poreikis
Eur
Pagal
poreikį

Dalyvavimas Tarptautiniame
muzikos ir meno mokyklų
jaunųjų akordeonistų
festivalyje, skirtame Vaclovui
Furmanavičiui atminti
Dalyvavimas IV
Tarptautiniame Viktoro
Radovičiaus jaunųjų
stygininkų konkurse

2016 m. spalio
22 d.

Pagal
poreikį

Specialiosios
programos lėšos

Mokyklos
direktorius,
mokytojai

2016 m.
lapkričio 18,19 d.

Pagal
poreikį

Specialiosios
programos lėšos

Mokyklos
direktorius,
mokytojai

Dalyvavimas II
Respublikiniame festivalyje
„Švytintys akordeono garsai –
2016“

2016 m.
lapkričio 26 d.

Pagal
poreikį

Specialiosios
programos lėšos

Mokyklos
direktorius,
mokytojai

Dalyvavimas jaunųjų muzikos
atlikėjų festivalyje
„Fortissimo“

2016 m.
lapkričio 27 d.

Pagal
poreikį

Specialiosios
programos lėšos

Mokyklos
direktorius,
mokytojai

Dalyvavimas II
Tarptautiniame konkurse
„Jaunieji talentai 2016“,
skirtame Kupiškio meno
mokyklos 50-ies metų
jubiliejui paminėti

2016 m.
gruodžio 1-2 d.

Pagal
poreikį

Specialiosios
programos lėšos

Mokyklos
direktorius,
mokytojai

Dalyvavimas Vilniaus
apskrities akordeonistų
respublikinio konkurso
„Vilnius 2017“ atrankoje

2017 m.
vasario mėn.

Pagal
poreikį

Specialiosios
programos lėšos

Mokyklos
direktorius,
mokytojai

Pasiekimo
laikas
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Lėšų šaltiniai

Atsakingas

Specialiosios
programos lėšos

Mokyklos
direktorius,
mokytojai

Dalyvavimas Tarptautiniame
akordeonistų konkurse
„Askoltate 2017“
Dalyvavimas Tarptautiniame
akordeonistų konkurse
„Vilnius 2017“
Dalyvavimas Lietuvos
muzikos ir meno mokyklų
stygininkų solistų konkurse
,,Diena su lietuviška pjese“
Dalyvavimas Tarptautiniame
akordeonistų solistų konkurse
„Naujene 2017“ Latvijoje
Dalyvavimas Tarptautiniame
jaunųjų atlikėjų konkurse
„Mažieji talentai“ Utenoje

2017 m.
kovo mėn.

Pagal
poreikį

Specialiosios
programos lėšos

Mokyklos
direktorius,
mokytojai
Mokyklos
direktorius,
mokytojai
Mokytojai

2017 m.
kovo mėn.

Pagal
poreikį

Specialiosios
programos lėšos

2017 m. kovo
25d.

Pagal
poreikį

Specialiosios
programos lėšos

2017 m.
balandžio 3 d.

Pagal
poreikį

Specialiosios
programos lėšos

2017 m.
gegužės mėn.

0,2
kasmet

Specialiosios
programos lėšos

Dalyvavimas VII jaunųjų
muzikos atlikėjų festivalyje
,,Piešiu muziką“

2017 m.
balandžio mėn.

Pagal
poreikį

Specialiosios
programos lėšos

Mokytojai

Dalyvavimas
Respublikiniame muzikos ir
meno mokyklų jauniausiųjų
stygininkų festivalyje
„Allegretto“
Dalyvavimas VI
Tarptautiniame chorinės
muzikos festivalyje „Auksinė
Šalčios juosta“.
Kiti konkursai ir festivaliai

2017 m.
balandžio mėn.

Pagal
poreikį

Specialiosios
programos lėšos

Mokyklos
direktorius,
mokytojai

2017 m. birželio
mėn.

Pagal
poreikį

Specialiosios
programos lėšos

Mokyklos
direktorius,
mokytojai

Pagal galimybes

Pagal
poreikį

Specialiosios
programos lėšos

Mokyklos
direktorius,
mokytojai

Mokyklos
direktorius,
mokytojai
Mokyklos
direktorius,
mokytojai

Uždavinys 2.1.5. Mokyklos meninių kolektyvų profesionalumo skatinimas
Priemonė

Pasiekimo
laikas
2016-2017
m.m.

Lėšų
poreikis
Pagal
poreikį

Specialiosios
programos lėšos

Mokyklos jaunučių choras

2016-2017
m.m.

Pagal
poreikį

Specialiosios
programos lėšos

Mokyklos jaunių choras

2016-2017
m.m.

Pagal
poreikį

Specialiosios
programos lėšos

Pučiamųjų instrumentų
ansamblis

2016-2017
m.m.

Pagal
poreikį

Specialiosios
programos lėšos

Akordeonistų ansamblis
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Lėšų šaltiniai

Atsakingas
Mokyklos
direktorius,
mokytojai
Mokyklos
direktorius,
mokytojai
Mokyklos
direktorius,
mokytojai
Mokyklos
direktorius,
mokytojai

Vokalinis ansamblis

2016-2017
m.m.

Pagal
poreikį

Specialiosios
programos lėšos

Smuikininkų ansamblis

2016-2017
m.m.

Pagal
poreikį

Specialiosios
programos lėšos

Mokyklos
direktorius,
mokytojai
Mokyklos
direktorius,
mokytojai

Prioritetas 3. Kokybiškos ugdymo (-si ) aplinkos užtikrinimas
Tikslas 3.1.Ugdymo sąlygų gerinimas
Uždavinys 3.1.1. Atnaujinti mokyklos pastatą
Priemonė
Ieškoti papildomų patalpų
mokyklos veiklai plėsti,
choreografijos ir dailės
klasėms steigti

Pasiekimo
laikas
2016-2017 m. m.

Lėšų
poreikis
Eur
Pagal
poreikį

Lėšų šaltiniai
Savivaldybės
biudžeto lėšos,
specialiosios
programos lėšos,
Europos fondo
lėšos

Atsakingas

Mokyklos
direktorius

Uždavinys 3.1.2. Turtinti materialinę bazę
Priemonė
Muzikos instrumentų
įsigijimas

2016-2017 m.

Lėšų
poreikis
Eur
1,5

Teorinių disciplinų klasių
modernizavimas

2016-2017 m.

Bibliotekos fondo
atnaujinimas (Papildyti
mokyklos bibliotekos fondą
natomis, vadovėliais)
Įsigyti chorui koncertinius
rūbus
Bendradarbiauti su
socialiniais partneriais, ieškoti
rėmėjų

Pasiekimo
laikas

Lėšų šaltiniai

Atsakingas

Specialiosios
programos lėšos

Mokyklos
direktorius

0,3

Specialiosios
programos lėšos

Mokyklos
direktorius

2016-2017 m.

0,3

Biudžeto ir
specialiosios
programos lėšos

Mokyklos
direktorius

2016-2017 m.

3,5

Projektinės lėšos

Mokyklos
direktorius

2016-2017 m.

Kasmet

Rėmėjai

Mokyklos
direktorius,
mokytojai
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Uždavinys 3.1.3. Sukurti saugią aplinką mokykloje ir sutvarkyti mokyklos teritorijos
įvaizdį.
Priemonė

Pasiekimo
laikas

Aptverti tvora mokyklos
teritoriją;

2016-2017 m. m.

Įrengti stebėjimo kameras

2016-2017 m.

Lėšų
poreikis
Eur
30.0

0,4

Lėšų šaltiniai

Atsakingas

Savivaldybės
biudžeto lėšos,
specialiosios
programos lėšos,
Europos fondo
lėšos

Mokyklos
direktorius

Specialiosios
programos lėšos

Mokyklos
direktorius

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI
2016-2017 m. m.

Eil.
Nr.
1.

2.

3.

Turinys

Data

1.1. Dėl 2016-2017 m. m. veiklos plano
aptarimo.
1.2. Dėl 2016-2017 m. m. ugdymo plano
aptarimo.
1.3. Dėl 2016-2017 m. m. pamokų
krūvio paskirstymo aptarimo.
1.4. Dėl naujai priimtų mokinių
patvirtinimo.
1.5. Dėl naujų mokslo metų šventės
organizavimo.
1.6. Dėl informacinių klausimų.
2.1. Dėl I-ojo pusmečio veiklos
įvertinimo, rezultatų aptarimo.
2.2. Dėl mokinių mokymosi
motyvacijos.
2.3. Dėl mokyklinės dokumentacijos
tvarkymo.
2.4. Dėl informacinių klausimų.
3.1. Dėl II-ojo pusmečio veiklos
įvertinimo, rezultatų aptarimo.
3.2. Dėl kėlimo į aukštesnes klases.
3.3. Dėl baigiančių muzikos mokyklos
mokinių egzaminų rezultatų analizės,
neformaliojo ugdymo pažymėjimų ir
padėkos raštų išdavimo.
3.4. Dėl naujų mokinių priėmimo.
3.5. Dėl informacinių klausimų.

2016-08-30

A. Siliukienė
Mokytojai

2016-12-22

A. Siliukienė
Mokytojai

2017-05-25

A. Siliukienė
Mokytojai
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Atsakingas

DIREKCINIAI PASITARIMAI
Rugpjūtis
1. Pasiruošimas naujiems Mokslo metams mokykloje.
2. Rugsėjo 1-osios Mokslo ir žinių šventės organizavimas.
3. Naujos dokumentacijos vedimo tvarkos aptarimas.
4. Pasiruošimas įšvykai į Vilniaus Operos ir baleto teatrą.
5. Informaciniai klausimai.
Rugsėjis
1. Dokumentacijos tvarkymas, pagrindiniai reikalavimai (klasių dienynai, teminiai planai,
individualios bylos).
2. Darbo planavimas skyriuose.
3. Mokytojų dienos šventės organizavimas mokykloje.
4. Pasiruošimas įšvykai į Vilniaus Operos ir baleto teatrą. Išvykos į Lenkijos respubliką
organizavimas.
5. Informaciniai klausimai.
Lapkritis
1. 1 pradinės klasės mokinių adaptacija.
2. Mokyklos pamokų lankomumas.
3. Pasiruošimas įšvykai į Vilniaus Operos ir baleto teatrą.
4. Techninės įskaitos skyriuose.
5. Informaciniai klausimai.
Gruodis
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Akademiniai koncertai.
Kalėdinių ir Naujametinių renginių paruošimas ir pravedimas.
Pasiruošimas Mokytojų tarybos posėdžiui.
Fortepijono, smuiko ir akordeono specialybių perklausa
Mokinių, dalyvaujančių konkursuose, perklausos organizavimas
Informaciniai klausimai.

Sausis
1.
2.
3.
Vasaris
1.
2.
3.
4.
1.
5.

Mokinių, dalyvaujančių konkursuose, perklausos organizavimas.
Dalyvavimas XII Lietuvos akordeonistų konkurso Vilniaus regiono atrankos ture.
Informaciniai klausimai.
Mokinių lankomumas ir pažangumas.
Dalyvavimas šventėje skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai.
Kūribos vakaro skirtas L. van Betchovinui atminti organizavimas.
Dalyvavimas II tarptautiniame akordeonistų konkurse „Liepsnojantys akordeonai 2017“
Dalyvavimas XII respublikiniame akordeonistų konkurso „Vilniaus 2017“ atrankoje.
Informaciniai klausimai.

Kovas
2.
3.
4.
5.

Techninės įskaitos skyriuose.
Dalyvavimas XII respublikiniame akordeonistų konkurse „Vilniaus 2017“
Projekto „Petia ir vilkas“ Prokofjevui atminti organizavimas.
Informaciniai klausimai.
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Balandis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Gegužė
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Birželis
1.
2.
3.
4.
5.

Visų specialybių perklausa.
Egzaminų tvarkaraščio ir komisijų aptarimas ir tvirtinimas.
Dalyvavimas XV Tarptautiniame akordeonistų konkurse “Naujene 2017”.
Dalyvavimas XIII Tarptautiniame akordeonistų konkurse “Ascoltate 2017”.
Koncerto, skirto Motinos dienos progai, organizavimas.
Dalyvavimas Respublikiniame jauniausiųjų stygininkų festivalyje „Allegretto“.
Informaciniai klausimai.

Koncerto, skirto Motinos dienos progai, organizavimas.
Egzaminų ir akademinių koncertų paruošimas ir pravedimas.
Mokyklos absolventų baigiamųjų pažymėjimų įteikimo šventės organizavimas.
Mokslo metų baigimo šventės organizavimas.
Atvirų durų dienos organizavimas mokykloje.
Stojamųjų egzaminų organizavimas.
Dalyvavimas V tarptautiniame chorinės muzikos festivalyje „Auksinė Šalčios juosta“.
Informaciniai klausimai.
Mokytojų 2016-2017 m. m. veiklos planų ataskaitų aptarimas.
2017-2018 m.m. ugdymo plano aptarimas ir krūvio paskirstymas.
2017-2018 m. m. veiklos plano projekto aptarimas.
Mokyklos paruošimas einamajam remontui.
Informaciniai klausimai.
2016-2017 m. m. METODINĖS VEIKLOS PLANAS

Prioritetai:
Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo.
Tikslas:
Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalintis gerąja pedagogine patirtimi, skatinti ją.
Uždaviniai:
1.
Nagrinėti dalykų ugdymo programas, aprobuoti mokomųjų dalykų teminius planus ir
teikti rekomendacijas mokyklos vadovui dėl jų tvirtinimo.
2.

Nagrinėti mokinių ugdymo sėkmingumą ir jų pasiekimus.

3.

Dalyvauti kvalifikacijos kėlimo seminaruose.

4.

Vertinti atviras pamokas.

5.

Dalyvauti konkursuose, festivaliuose ir seminaruose.
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Priemonės
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Renginio pavadinimas, vieta

Data

Mokslo ir žinių šventė Eišiškių muzikos mokykloje

2016-09-01

Koncertas Šalčininkuose ,,Cirkas. Koncertas. Teatras“

2016-09-05

Koncertas mokytojams-senjorams, skirtas Tarptautinei
mokytojų dienai Eišiškių pramogų centre
Koncertas mokytojams-senjorams, skirtas Tarptautinei
mokytojų dienai Eišiškių muzikos mokykloje
Tarptaustinis projektas ,,Muzika jungianti mus“

2016-10-06
2016-10-10

Atsakingas
A.Siliukienė
L. Ščevil
E. Savickaja
A. Siliukienė
E. Savickaja
E. Savickaja

III Tarptautinis muzikos mokyklų festivalis Chelmža 2016
„Gdzie duch spotyka się z przestrzenią muzyki Fryderyka
Chopina“ Chelmžos mieste Lenkijos Respublikoje

2016-10-19-23

A.Siliukienė
L. Ščevil
A.Siliukienė
L. Ščevil
D. Stefanovič

Tarptautinis muzikos ir meno mokyklų jaunųjų
akordeonistų festivalis, skirtas Vaclovui Furmanavičiui
atminti.
Išvyka į Operos ir baleto teatrą į baletą ,,Žydrasis Dunojus“

2016-10-22

K. Liachovič

2016-11-19

IV Tarptautinis Viktoro Radovičiaus jaunųjų stygininkų
konkursas
II Respublikinis festivalis ,,Švytintys akordeono garsai2016“, Kauno Miko Petrausko muzikos mokykloje
Jaunųjų muzikos atlikėjų festivalis ,,Fortissimo“, Lietuvos
parodų ir kongresų centre LITEXPO
II Tarptautinis konkursas „Jaunieji talentai 2016“, skirtas
Kupiškio meno mokyklos 50-ies metų jubiliejui paminėti,
Kupiškio meno mokykloje
Muzikinė dėžutė koncertas mokytojos Romualdos
Umbrasienės ir mokytojos Natalijos Žukauskienės mokinių
Akordeono – klarneto specialybės Kalėdinis koncertas „Šv.
Kalėdų belaukiant“

2016-11-18,19

Mokytojai
Mokiniai
R. Umbrasienė

2016-10-13-16

2016-11-26

K. Liachovič

2016-11-27

R. Umbrasienė

2016-12-01

K. Liachovič

2016-12-15

R. Umbrasienė
N. Žukauskienė
K. Liachovič
E. Volkovskij
V. Zapolskij
A.Siliukienė
L. Ščevil
E. Savickaja
Mokytojai
E. Savickaja

2016-12-19

Fortepijoninės muzikos vakaras ,,Kalėdinės žvaigždutės“
Eišiškių muzikos mokykloje
Šv. Kalėdų koncertas Eišiškių muzikos mokykloje

2016-12-20

Kalėdinis koncertas Eišiškių Pramogų centre

2016-12-26

Kalėdinis koncertas Eišiškių bendruomenės centro salėje

2017-01-19

Projektas ,,Petia ir vilkas“ Prokofjevui atminti

2017-01-30
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2016-12-22

A.Siliukienė
Mokytojai
A.Siliukienė
L. Ščevil

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

„Garbės gimnazijos apdovanojimas“ St. Rapolionio
gimnazijojoje
Koncertas Lietuvos Valstybės Atkūrimo dienai Šalčininkų
kultūros centre
Respublikinis kamerinių ansamblių festivalis
„Muzikuojame drauge“ 2017 Vilniaus Algirdo muzikos
mokykloje
Vilniaus apskrities akordeonistų respublikinio konkurso
„Vilnius 2017“ atranka
Kūrybos vakaras, skirtas L.van Bethovenui atminti
Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo dienos šventinis
koncertas Eišiškių pramogų centre
Fortepijono specialybės atvira pamoka su 2 prad. kl.
mokine Erika Monkevič. Tema: ,,Darbas su pjesėmis“
I Šalčininkų rajono muzikos ir menų mokyklų Jaunųjų
pūtikų festivalis „Jašiūnai 2017“
Lietuvos muzikos ir meno mokyklų stygininkų solistų
konkursas ,,Diena su lietuviška pjese“, Vilniaus
Karoliniškių muzikos mokykloje
Tarptautinis akordeonistų konkursas „Vilnius 2017“

31.

XV Tarptautinis solistų-akordeonistų konkursas „Naujene2017“, Latvijoje
XII-asis Tarptautinis akordeonistų konkursas „Ascoltate
2017“, Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje

32.

Klarneto specialybės atvira pamoka su 3 prad. kl. mokiniu
Adomu Zuzo. Tema ,,Darbas su konkursine programa“

30.

33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.

2017-02-09
2017-02-16

E. Savickaja
V. Grinevič
E. Savickaja

2017-02-25

R. Umbrasienė

2017-02-25

K. Liachovič

2017-03-07

S. Bartos

2017-03-10

E. Savickaja

2017-03-13

L. Ščevil

2017-03-23

V. Zapolskij

2017-03-25

R. Umbrasienė

2017-03-28
2017-04-01
2017-04-03

K. Liachovič

2017-04-10-12
2017-04-13

K. Liachovič
R. Umbrasienė
V. Zapolskij

Respublikinis muzikos ir meno mokyklų jauniausiųjų
2017-04-29
R. Umbrasienė
stygininkų festivalis ,,Allegretto“, Vilniaus muzikos
mokykloje „Lyra“
Dalyvavimas VII jaunųjų muzikos atlikėjų festivalyje 2017 m.
R. Umbrasienė
,,Piešiu muziką“
balandžio mėn.
Tarptautinis vaikų chorinės muzikos festivalis „Tau
2017-05-06
mamytė“, Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazijoje
Koncertas, skirtas Motinos dienai „Tau mamytė“, Eišiškių 2017-05-08
muzikos mokykloje
Tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Mažieji talentai“ 2017 m.
Utena 2017
gegužės mėn.
Atvirų durų dienos koncertas S. Rapolionio gimnazijos ir 2017 m.
Eišiškių gimnazijos mokiniams
gegužės mėn.

E. Savickaja

Absolventų baigimo pažymėjimų įteikimo šventė

E. Savickaja
Mokytojai

20

2017 m.
gegužės mėn.

E. Savickaja
K. Liachovič
Mokytojai

40.
41.

Mokslo metų baigimo šventinis koncertas

2017 m.
gegužės mėn.
VI Tarptautinis chorinės muzikos festivalis „Auksinė 2017 m.
Šalčios juosta“
birželio mėn.

2016-2017 m. m. metodinės tarybos pasitarimai:
Rugsėjis:
1. Metodinės tarybos 2016-2017 m. m. veiklos plano aptarimas.
2. Organizuotų ir pravestų renginių aptarimas
3. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginių tvarkaraščio sudarymas
4. 2016-2017 m. m. I pusmečio atvirų pamokų temų patvirtinimas
5. Informaciniai klausimai.
Lapkritis:
1. Organizuotų ir pravestų renginių aptarimas.
2. Stebėtų kvalifikacijos tobulinimo renginių aptarimas
3. Atvirų pamokų aptarimas.
Gruodis:
1.
2.
3.
4.

Organizuotų ir pravestų renginių aptarimas.
II-ojo pusmečio metodinės veiklos rezultatų aptarimas.
Stebėtų kvalifikacijos tobulinimo renginių aptarimas.
Informaciniai klausimai.

Vasaris:
1. Metodinės tarybos 2017 m. veiklos plano aptarimas ir tvirtinimas.
2. Organizuotų ir pravestų renginių aptarimas.
3. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginių tvarkaraščio sudarymas.
4. Informaciniai klausimai.
Kovas:
1. Stebėtų kvalifikacijos kėlimo renginių aptarimas.
2. Organizuotų ir pravestų renginių aptarimas.
3. Informaciniai klausimai.
Balandis:
1. Stebėtų kvalifikacijos kėlimo renginių aptarimas.
2. Atvirų pamokų aptarimas.
3. Informaciniai klausimai.
Birželis:
1. Organizuotų ir pravestų renginių aptarimas.
2. 2017 m. I pusmečio metodinės veiklos rezultatų aptarimas.
3. Pasiruošimas mokslo metų pradžios šventei.
4. Informaciniai klausimai.
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L. Ščevil
Mokytojai
E. Savickaja

ORGANIZACINIAI DARBAI
2016-2017 m. m.

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Veikla

Data

Atsakingas

Paruošti mokyklą naujiems
mokslo metams.
Sukomplektuoti pedagoginius
bei techninius kadrus.
Organizuoti mokinių atleidimą
nuo mokesčio už mokslą.
Mokinių asmens bylų
tvarkymas.
Supažindinti darbuotojus su
darbų sauga.
Rengti statistines ataskaitas.

Rugpjūtis

A. Siliukienė

Rugsėjis

A. Siliukienė

Rugsėjis

K. Liachovič

Rugsėjis

A. Siliukienė

Rugsėjis

A. Siliukienė

Per mokslo
metus

A. Siliukienė
L. Ščevil

Atsiskaitymo
tvarka
Direkcinis
pasitarimas
Mokyklos
tarybos posėdis
Mokyklos
tarybos posėdis
Direkcinis
pasitarimas
Mokyklos
bendruomenei
Metodinės
grupės
pasitarimas

ŪKINĖ-FINANSINĖ VEIKLA
2016-2017 m. m.
Eil.
Nr.
1.

Veikla

Data

Atsakingas

Per mokslo
metus

A. Siliukienė

Per mokslo
metus

A. Siliukienė

Mokyklos
bendruomenei

Spalis lapkritis
Per mokslo
metus
Nuolat

A. Siliukienė,
komisija
A. Siliukienė

5.

Įsigyti naujų muzikos
instrumentų (pianiną,
akordeoną ir klarnetą).
Įsigyti vaizdinių priemonių,
vaizdo ir garso aparatūrą,
muzikos literatūros ir
fonotekos kaupimas.
Pravesti mokyklos
inventorizaciją
Atnaujinti baldus klasėse:
spintas, kėdes, lentas ir kt.
Tvarkyti mokyklos teritoriją.

6.

Surasti mokyklai rėmėjų

A. Siliukienė

7.

Atlikti mokyklos remontą
ruošiantis naujiems mokslo
metams.

Birželis rugpjūtis
Birželis rugpjūtis

Mokyklos
bendruomenei
Mokyklos
bendruomenei
Mokyklos
bendruomenei
Mokyklos
bendruomenei
Mokyklos
bendruomenei

2.

3.
4.
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A. Siliukienė

A. Siliukienė

Atsiskaitymo
tvarka
Mokyklos
bendruomenei

TRADICINIAI IR NETRADICINIAI RENGINIAI
2016-2017 m. m.
Eil.
Nr.
1.

Mokslo metų pradžia.

2016-09-01

A. Siliukienė,
mokytojai

Atsiskaitymo
tvarka
Mokyklos
bendruomenei

Mokytojo dienos proga
šventinis koncertas
Mokytojų Romualdos
Umbrasienės ir Natalijos
Žukauskienės mokinių
koncertas „Muzikinė dėžutė“
Akordeono – klarneto
specialybės Kalėdinis
koncertas „Šv. Kalėdų
belaukiant“

2016-10-05

A. Siliukienė,
E. Savickaja
R. Umbrasienė
N. Žukauskienė

Mokyklos
bendruomenei
Mokyklos
bendruomenei

2016-12-19

K. Liachovič
E. Volkovskij
V. Zapolskij

Mokyklos
bendruomenei

5.

Fortepijono skyriaus vakaras
„Kalėdinės žvaigždutės“

2016-12-20

Mokyklos
bendruomenei

6.

Šventų Kalėdų koncertas

2016-12-22

A. Siliukienė,
fortepijono
specialybės
mokytojai
A. Siliukienė,
mokytojai

7.

Naujametinis koncertas
Eišiškių pramogų centre

2016-01-08

A. Siliukienė,
mokytojai

8.

Koncertas skirtas Lietuvos
Valstybės atkūrimui

2017-02-16

A. Siliukienė,
E. Savickaja

9.

Koncertas, skirtas Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimui

2017-03-10

E. Savickaja

10.

Koncertas skirtas Mamos
dienai
Atvirų durų dienos koncertas
S. Rapolionio gimnazijai ir
Eišiškių gimnazijai
Absolventų baigimo
pažymėjimų įteikimo šventė

2017 -05-08

A. Siliukienė,
mokytojai
A. Siliukienė,
mokytojai

2017-05-24

A. Siliukienė,
mokytojai

Mokslo metų baigimo šventė

2017-05-29

A. Siliukienė,
mokytojai

2.
3.

4.

11.

12.

13.

Renginis

Data

2016-12-15

2017 m.
gegužės mėn.
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Atsakingas

Eišiškių miesto
ir mokyklos
bendruomenei
Eišiškių miesto
ir mokyklos
bendruomenei
Šalėininkų
rajono
bendruomenei
Eišiškių miesto
ir mokyklos
bendruomenei
Mokyklos
bendruomenei
Mokyklos
bendruomenei
Eišiškių miesto
ir mokyklos
bendruomenei
Mokyklos
bendruomenei

PEDAGOGINIS TĖVŲ ŠVIETIMAS
2016-2017 m. m.
Eil.
Nr.
1.

Renginys

Data

Atsakingas

Organizuoti tėvų
susirinkimus.

Pagal skyrių
veiklos planus

A. Siliukienė

2.

Konsultacijos.

Nuolat

A. Siliukienė

3.

Organizuoti atvirų durų dieną.

A. Siliukienė

4.

Organizuoti koncertussusitikimus.

2017 m.
gegužės mėn.
Per mokslo
metus

5.

Organizuoti būsimų pirmokų
ir tėvų susirinkimąkonsultaciją.

Birželis

A. Siliukienė
E. Savickaja

Atsiskaitymo
tvarka
Mokytojų
tarybos posėdyje
Mokytojų
tarybos posėdyje
Mokytojų
tarybos posėdyje
Mokytojų
tarybos posėdyje

A. Siliukienė

Mokytojų
tarybos posėdyje

MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS
2016-2017 m. m.

Eil.

Priemonės

Data

Atsakingas

1.

Metodinės-dalykinės pagalbos
teikimas jauniems pedagogams.

Per mokslo metus

A. Siliukienė
Skyrių vedėjai

2.

Kvalifikacijos kėlimas PPRC, M. K.
Čiurlionio menų mokyklos
metodiniame centre, Vilniaus
apskrities pedagogų švietimo centre,
metodiniuose būreliuose.
Konsultuojant diferencijuotus
mokinius, palaikyti glaudžius ryšius su
M. K. Čiurlionio menų mokyklos,
konservatorijos bei akademijos
dėstytojais.
Profesinio meistriškumo tobulinimas,
rengiant diferencijuoto mokymo
programas, dalyvaujant koncertinėje
veikloje.
Lankyti koncertus, nagrinėti naują
literatūrą.

Pagal šių institucijų
darbo planus

A. Siliukienė

Per mokslo metus

Mokytojai

Per mokslo metus

Mokytojai

Per mokslo metus

Mokytojai

3.

4.

5.
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PEDAGOGINĖS PRIEŽIŪROS PLANAS
2016-2017 m. m.
Rugsėjis
Pažintinė kontrolė:
1. Dokumentacijos patikrinimas: dienynai, teminiai planai, individualūs planai, mokinių
asmens bylos (individualiai su mokytojais).
2. Mokytojų darbo planavimas 2016-2017 m. m.(direkcinis pasitarimas).
3. Mokinių atleidimo nuo mokesčio už mokslą.
Spalis
Teminė kontrolė:
1. Individualių kontrolių vykdymas.
2. Pirmokų adaptacijos kontrolė.
Lapkritis
Teminė kontrolė:
1. Chorų repertuarų patikrinimas.
2. Chorų ir ansamblių pamokų lankomumo tikrinimas.
3. Mokytojų specialybės pamokų vizitavimas (direkcinis pasitarimas).
4. Mokinių pažymių knygelių pildymo kontrolė.
Gruodis
Grįžtamoji kontrolė:
1. Mokinių žinių patikrinimas akademiniuose koncertuose, kontrolinėse pamokose.
2. Klasės tėvų susirinkimų skyriuose organizavimas.
3. Mokytojo darbo lygio pakeitimai (Mokytojų tarybos posėdis).
4. Antro muzikos instrumentų pamokų tikrinimas (fortepijonas, klarnetas).
Sausis
Pažintinė kontrolė:
1. Mokymo rezultatų analizė, pirmojo pusmečio rezultatų aptarimas.
2. Dokumentacijos patikrinimas: dienynai, mokinių asmens bylos (individualiai su
mokytojais).
3. Skyrių veiklos planų įgyvendinimas.
4. Konkursams besiruošiančių mokinių perklausos.
5. Mokinių pažymių knygelių pildymo kontrolė.
Vasaris
Pažintinė kontrolė:
1. Choro pamokos stebėjimas.
2. Chorų repertuarų patikrinimas.
3. Solfedžio ir muzikos istorijos žinių patikrinimas.
4. Mokytojų specialybės pamokų vizitavimas (direkcinis pasitarimas).
5. Mokinių pažymių knygelių pildymo kontrolė.
Kovas
Teminė kontrolė:
1. Solfedžio ir muzikos istorijos žinių patikrinimas.
2. Specialybių dalykų ugdymo kokybė (direkcinis pasitarimas).
3. Konkursams besiruošiančių mokinių perklausos.
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Balandis
Teminė kontrolė:
1. Antro muzikos instrumentų pamokų tikrinimas.
2. Pasiruošimas egzaminų sesijoms (direkcinis pasitarimas).
3. Baigiamosios klasės mokinių perklausos.
Gegužė
Grįžtamoji kontrolė:
1. Keliamieji, baigiamieji egzaminai, akademiniai koncertai, kontrolinės pamokos.
2. Antrojo pusmečio ir metinių rezultatų analizė (Mokytojų tarybos posėdis).
Birželis
Grįžtamoji kontrolė:
1. Dokumentacijos tvarkymas (individualiai su mokytojais).
2. Stojamųjų egzaminų organizavimas (direkcinis pasitarimas).
3. Mokinių asmens bylų, dienynų tvarkymo priežiūra (individualiai su mokytojais).
4. Mokytojų darbo įvertinimas.
MOKYKLOS VEIKLA
2016-2017 m. m.

Eil.
Nr.

Turinys

1
Mokslo ir žinių šventė

1.2.

Koncertas mokytojamssenjorams, skirtas
Tarptautinei mokytojų dienai
Eišiškių pramogų centre
Tarptautinė mokytojų diena
Eišiškių muzikos mokykloje

1.4.

1.5

1.6.

Atsakingas

Atsiskaitymo
tvarka

2016 m.
rugsėjo1 d.
2016 m.
spalio 3 d.

A.Siliukienė
L. Ščevil
Visi mokytojai

Mokyklos
bendruomenei
Eišiškių miesto
bendruomenei

2016 m.
spalio 6 d.

E. Savickaja

Eišiškių miesto
bendruomenei

2016 m.
spalio mėn.

S. Bartos

Mokyklos
bendruomenei

2016-12-15

R. Umbrasienė
N. Žukauskienė

Mokyklos
bendruomenei

2016 m.
gruodžio 20 d.

A.Siliukienė
L. Ščevil

Mokyklos
bendruomenei

PASKAITOS

1.1.

1.3.

Data

Sienlaikraščio išleidimas.
Tema: „D. Šostakovičius –
vienas iš didžiausių XX
amžiaus pasaulio
kompozitorius“
Mokytojų R. Umbrasienės ir
N. Žukauskienės mokinių
koncertas Eišiškių muzikos
mokykloje
Fortepijoninės muzikos
vakaras „Kalėdinės
žvaigždutės“ Eišiškių
muzikos mokykloje
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1.7.

Šv. Kalėdų koncertas Eišiškių 2016 m.
muzikos mokykloje
gruodžio 22 d.

Visi mokytojai

Mokyklos
bendruomenei

1.8.

Akordeono-klarneto
specialybės Kalėdinis
koncertas „Šv. Kalėdų
belaukiant“ Eišiškių muzikos
mokykloje

2016 -12-19

K. Liachovič

Mokyklos
bendruomenei

1.9.

Šventinis koncertas Eišiškių
bendruomenės centro salėje
Sienlaikraščio išleidimas

2017 m.
sausio 19 d.
2017 m.
kovo mėn.
2017 m.
kovo 7 d.

A. Siliukienė
visi mokytojai
S. Bartos

Eišiškių miesto
bendruomenei

2017 m.
gegužės 8 d.
2017 m. gegužės
mėn.

Visi mokytojai

Eišiškių miesto
bendruomenei

Visi mokytojai

Eišiškių
gimnazijų
bendruomenei

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

Kūrybos vakaras, skirtas
Liudvikui van Betchovenui
Koncertas, skirtas Motinos
dienai „Tau mamytė“
Atvirų durų dienos koncertas
S. Rapolionio gimnazijai ir
Eišiškių gimnazijai

2

KEITIMASIS PATIRTIMI
A. Siliukienė
L. Ščevil
V. Grinevič
A. Siliukienė
D. Stefanovič
L. Ščevil

Metodinės
tarybos
pasitarimas
Metodinės
tarybos
pasitarimas

2016 m.
spalio 22 d.

K. Liachovič

Metodinės
tarybos
pasitarimas

2016 m.
lapkričio 19 d.

A. Siliukienė
Mokytojai

2016 m.
lapkričio 24 d.

S. Bartos

2016 m.
lapkričio 26 d.

K. Liachovič

2016 m.
lapkričio 27 d.

R. Umbrasienė

2017 m.
sausio 30 d.

A. Siliukienė
Mokytojai

Metodinės
tarybos
pasitarimas
Metodinės
tarybos
pasitarimas
Metodinės
tarybos
pasitarimas
Metodinės
tarybos
pasitarimas
Metodinės
tarybos
pasitarimas

2.1.

Tarptaustinis projektas
,,Muzika jungianti mus“

2016 m.
spalio 13-16 d.

2.2.

Tarptautinis muzikos
mokyklų festivalis Chelmža
2016 „Integracje muzyczne“
Lenkijos Respublikoje
Chelmžos mieste
Tarptautinis muzikos ir meno
mokyklų jaunųjų
akordeonistų festivalis,
skirtas Vaclovui
Furmanavičiui atminti
Išvyka į Operos ir baleto
teatrą į baletą ,,Žydrasis
Dunojus“
Muzikos istorijos atvira
pamoka. Tema: ,,Programinė
muzika“
II Respublikinis festivalis
„Švytintys akordeono garsai
– 2016“
Jaunųjų muzikos atlikėjų
festivalis „Fortissimo“

2016 m.
spalio 19-23 d.

Projektas ,,Petia ir vilkas“
Prokofjevui atminti

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

S. Bartos

Mokyklos
bendruomenei
Mokyklos
bendruomenei
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„Garbės gimnazijos
apdovanojimas“
St. Rapolionio gimnazijojoje
Koncertas Lietuvos Valstybės
Atkūrimo dienai Šalčininkų
kultūros centre

2017 m.
sausio 31 d.

E. Savickaja

2017 m.
vasario 16 d.

E. Savickaja

2.11.

Respublikinis kamerinių
ansamblių festivalis
„Muzikuojame drauge“ 2017
Vilniaus Algirdo muzikos
mokykloje.

2017 m.
vasario 25 d.

R. Umbrasienė

Metodinės
tarybos
pasitarimas

2.12.

Lietuvos Nepriklausomybės
Atkūrimo dienos šventinis
koncertas Eišiškių pramogų
centre
Atvira pamoka su 2 prad. kl.
mokine Erika Monkevič.
Tema: ,,Darbas su pjesėmis“

2017 m.
kovo 10 d.

E. Savickaja

Metodinės
tarybos
pasitarimas

2017 m.
kovo 13 d.

L. Ščevil

Metodinės
tarybos
pasitarimas

2.14.

Profesinio bendradarbiavimo
diena „Draugystės tiltai“
Šalčininkų S. Moniuškos
meno mokykloje

2017 m.
kovo 15 d.

A. Siliukienė
Mokytojai

Metodinės
tarybos
pasitarimas

2.15.

I Šalčininkų rajono muzikos
ir menų mokyklų Jaunųjų
pūtikų festivalis „Jašiūnai
2017“
Respublikinis muzikos ir
meno mokyklų jauniausiųjų
stygininkų festivalis
„Allegretto“

2017 m.
kovo 23 d.

V. Zapolskij

Metodinės
tarybos
pasitarimas

2017 m.
balandžio mėn.

R. Umbrasienė

Metodinės
tarybos
pasitarimas

Atvira pamoka su 3 prad. kl.
mokiniu Adomu Zuzo. Tema:
,,Darbas su konkursine
programa“
VII jaunųjų muzikos atlikėjų
festivalis ,,Piešiu muziką“

2017 m.
balandžio 13 d.

V. Zapolskij

Metodinės
tarybos
pasitarimas

2017 m.
balandžio mėn.

R. Umbrasienė

2.19.

Tarptautinis vaikų chorinės
muzikos festivalis „Tau,
mamytė“ Vilniaus r.
Rudaminos „Ryto“
gimnazijoje

2017 m.
gegužės mėn.

E. Savickaja

Metodinės
tarybos
pasitarimas
Metodinės
tarybos
pasitarimas

2.20.

VI Tarptautinis chorinės
muzikos festivalis „Auksinė
Šalčios juosta“

2017 m.
birželio mėn.

E. Savickaja

2.9.

2.10.

2.13.

2.16.

2.17.

2.18.
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Metodinės
tarybos
pasitarimas
Metodinės
tarybos
pasitarimas

Metodinės
tarybos
pasitarimas

3

EGZAMINAI, AKADEMINIAI KONCERTAI IR ĮSKAITOS

3.1

Fortepijono specialybės
techninė įskaita.

2016-11-21

3.2

Akordeono specialybės
absolventų perklausa.

2016-12-12

3.3

4 pagrindinės klasės
fortepijono specialybės
perklausa
Fortepijono skyriaus
akademinis koncertas 2-3
pradinei klasei.
Fortepijono skyriaus
akademinis koncertas 1-3
pagrind. kl.
Akordeono ir klarneto
specialybės akademinis
koncertas
Ansamblių įskaita.
Smuiko specialybės
akademinis koncertas 2-3
prad. klasėms ir 1-3 pagr. kl.
Ansamblių įskaita
Antrojo instrumento
fortepijono akademinis
koncertas.
Antrojo instrumento klarneto
akademinis koncertas.
Ansamblių įskaita
Smuiko specialybės techninė
įskaita.

2016-12-19

3.4

3.5.

3.6

3.7

2016-12-19

2016-12-19

A. Siliukienė
L. Ščevil
V. Grinevič
K. Liachovič
E. Volkovskij
A. Siliukienė
L. Ščevil
N. Žukauskienė
A. Siliukienė
L. Ščevil
N. Žukauskienė
A. Siliukienė
f-no mokytojai

Metodinės
grupės
pasitarimas
Metodinės
grupės
pasitarimas
Metodinės
grupės
pasitarimas
Metodinės
grupės
pasitarimas
Metodinės
grupės
pasitarimas
Metodinės
grupės
pasitarimas

2016-12-20

K. Laichovič
E. Volkovskij
V. Zapolskij

2016-12-15

A. Siliukienė
R. Umbrasienė

Metodinės
grupės
pasitarimas

2016-12-15

2016-12-20

L. Ščevil
D. Stefanovič
V. Grinevič
V. Zapolskij

2017-03-20

R. Umbrasienė

3.11.

Klarneto specialybės techninė 2017-02-13
įskaita.

V. Zapolskij

3.12.

Fortepijono skyriaus techninė
įskaita

2017 -03-20

3.13.

Akordeono specialybės
techninė įskaita.

2017-03-09

L. Ščevil
A. Siliukienė
N. Žukauskienė
K. Laichovič
E. Volkovskij

3.14.

Akordeono specialybės
absolventų perklausa.

2017-04-08

A. Siliukienė
K. Liachovič
E. Volkovskij

Metodinės
grupės
pasitarimas
Metodinės
grupės
pasitarimas
Metodinės
grupės
pasitarimas
Metodinės
grupės
pasitarimas
Metodinės
grupės
pasitarimas
Metodinės
grupės
pasitarimas
Metodinės
grupės
pasitarimas

3.15.

Fortepijono specialybės
absolventų perklausa.

2017-04-10

A. Siliukienė
L. Ščevil
N. Žukauskienė

Metodinės
grupės
pasitarimas

3.8

3.9.

3.10.
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3.16.

Solfedžio baigiamasis
egzaminas.

2017-05-03

A. Siliukienė
E. Savickaja

3.17.

Fortepijono ir akordeono
specialybių baigiamasis
egzaminas.
Solfedžio keliamasis
egzaminas.

2017-05-11

A. Siliukienė
mokytojai

2017-05-24

A. Siliukienė
E. Savickaja

3.19.

Fortepijono, smuiko ir
akordeono specialybių
keliamasis egzaminas 3
pradinei klasei.

2017-05-18

3.20.

Fortepijono skyriaus
akademinis koncertas 1-2
pradinėms klasėms.

2017-05-18

3.21.

Fortepijono skyriaus
akademinis koncertas 1-3
pagrindinėms klasėms.
Akordeono specialybės
akademinis koncertas 1-3
pradinėms ir 1-3
pagrindinėms klasėms.
Ansamblių įskaita.

2017-05-22

A. Siliukienė
L. Ščevil
N. Žukauskienė
K. Liachovič
R. Umbrasienė
E. Volkovskij
L. Ščevil
A. Siliukienė
N. Žukauskienė
V. Grinevič
L. Ščevil
A. Siliukienė
N. Žukauskienė
K. Liachovič
E. Volkovskij

3.24.

Muzikos istorijos kontrolinės
pamokos.

2017 m. gegužės
mėn.

3.25.

Solfedžio kontrolinės
pamokos.

2017 m. gegužės
mėn.

E. Savickaja

3.26.

Antrojo instrumento
(fortepijono ir klarneto)
akademinis koncertas.

2017-05-18

3.27.

Muzikos istorijos 4
pagrindinės klasės įskaita.

2017 m.
gaegužės mėn.

L. Ščevil
V. Zapolskij
D. Stefanovič
V. Grinevič
A. Siliukenė
S. Bartos

3.28.

Smuiko specialybės
akademinis koncertas

2017-05-18

3.18.

3.22.

3.23.

2017-05-23

2017 -05-23
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K. Liachovič
E. Volkovskij
V. Zapolskij
S. Bartos

A Siliukienė
R. Umbrasienė

Metodinės
grupės
pasitarimas
Metodinės
grupės
pasitarimas
Metodinės
grupės
pasitarimas
Metodinės
grupės
pasitarimas

Metodinės
grupės
pasitarimas
Metodinės
grupės
pasitarimas
Metodinės
grupės
pasitarimas
Metodinės
grupės
pasitarimas
Metodinės
grupės
pasitarimas
Metodinės
grupės
pasitarimas
Metodinės
grupės
pasitarimas
Metodinės
grupės
pasitarimas
Metodinės
grupės
pasitarimas

