
                                      
PATVIRTINTA

                                                                                                            Šalčininkų r. Jašiūnų 
muzikos mokyklos
direktoriaus
2020-09-11 d.
įsakymu Nr. V1-12

ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ MUZIKOS MOKYKLOS

2020-2021 M.M. VEIKLOS PLANAS

 Mokyklos tikslai

1. Teikti mokiniams atitinkantį šiuolaikinį mokslo ir kultūros lygį išsilavinimą.
2. Mokyti  mokinius  groti  pasirinktu  muzikos  instrumentu,  ugdyti  jų  individualybę,  lavinti

kūrybinius gebėjimus, teikti žinių apie pasaulio muzikos kultūrą.
3. Tenkinti Jašiūnų apylinkės bendruomenės meninio-muzikinio mokymosi, vaikų saviraiškos

poreikius.

Mokyklos uždaviniai

1. Ugdyti mokinio individualybę, atskleisti jo kūrybines galias, tenkinti poreikį muzikuoti.
2. Mokyti suprasti ir vertinti profesionalią muziką, kūrinius, kultūrinės aplinkos procesus.
3. Mokyti, tobulinti ir sudaryti instrumentinio muzikavimo įgūdžius.

2019/2020 m. m. darbo analizė

Mokslo metus mokykla užbaigė nuotoliniu būdu. Mokyklos bendruomenei tai buvo didžiulis
iššūkis,  bet  mokyklai  ir  bendruomenei  pavyko  susidoroti  su  sunkumais  ir  įveikti  juos.  Buvo
patenkinti visų mokinių ugdymo ir ugdymosi, tėvų poreikiai. Mokytojai stengėsi sudaryti palankų
pamokų tvarkaraštį. Mokyklos veikla buvo grindžiama bendradarbiavimu ir bendravimu su tėvais.

Dalyvavimas konkursuose, festivaliuose, koncertuose

2019-10-03  -  koncertas skirtas mokytojo dienai Jašiūnų dvaro sodyboje. Dalyvavo 8 mokiniai
(juos paruošė mokytojai Natalija G. Afanasjeva, Natalja Godovščikova, Aleksandr Godovščikov)

2019-10-25  -  koncertas skirtas pasieniečiams Jašiūnų dvaro sodyboje. Dalyvavo 11 mokinių (juos
paruošė mokytojai  Natalija G. Afanasjeva, Genadij Afanasjev, Natalja Godovščikova, Aleksandr
Godovščikov).

2019-11-09   -   Vilniaus  apskrities  muzikos  ir  meno  mokyklų  akordeono  muzikos  konkursas-
festivalis  „Rudens  kaskados“  (Rudaminos  meno  mokykla).  Dalyvavo  O.Motuz  (konkursas)  ir
akordeonistų kvintetas (festivalis), mokinius paruošė mokytojai Natalja Godovščikova ir Aleksandr
Godovščikov.

2020-01-18   -   II  Tarptautinis  instrumentinės  muzikos  konkursas  „Jurmalas  kristala  kauss“
(Daugavpilsas). Dalyvavo: kategorija „solo“ 12-14 metu  -  Savelij Čepulionis (fortepijonas)  -    I
vieta,  Ilja Ašakevič (saksofonas)  -  I  vieta,  kategorija „solo“ 15-17 metu  -  Rokas Falevičius
(saksofonas)   -   I  vieta,  kategorija  „duetai“   -   Emir  Savoskin (klarnetas)   -   Audriua Ragoža
(klarnetas)  -  I vieta. Mokinius paruošė mokytojai Natalija G. Afanasjeva ir Genadij Afanasjev.

2020-02-09  -  VI Respublikinis „Programinė muzika akordeonui“ festivalis (B. Jonušo muzikos
mokykla). Dalyvavo 6 akordeono skyriaus mokiniai, juos paruošė mokytojai Natalja Godovščikova
ir Aleksandr Godovščikov.



2020-02-13  -  koncertas skirtas Lietuvos atkūrimo dienai (Jašiūnų pramogų centras). Dalyvavo 35
mokiniai,  juos  paruošė  mokytojai  N.  Godovščikova,  N.  Klokatova,  V.  Mameniškienė,  N.  G.
Afanasjeva, G. Afanasejv, N. N. Afanasjeva, A. Godovščikov.

2020-03-06   -   VI  Respublikinis  Europos  menų  festivalis   -   Lenkija  (M.K.  Čiurlionio  menu
gimnazija). Dalyvavo 4 mokiniai, juos paruošė mokytoja Natalija G. Afanasjeva.

Uždaviniai 2020/2021 mokslo metams:

1. Mokytojams kelti savo kvalifikaciją.
2. Atsižvelgiant į turimas lėšas, gerinti mokyklos materialinę bazę.
3. Ruošti mokinius ir dalyvauti konkursuose, festivaliuose (pagal gautus nuostatus).
4. Mokytojams dalyvauti mokymuose dėl nuotolinio darbo.

Mokytojų tarybos posėdžių temos

Eil.
Nr.

Temos Atsakingas Data Pastabos

1. 1. 2019/2020 m.m. darbo analizė
2. 2020-2021 m.m.  ugdymo plano

tvirtinimas
3. 2020-2021  m.m.  veiklos  plano

aptarimas ir tvirtinimas
4. Uždaviniai  naujiems  mokslo

metams
5. Mokytojų darbo krūvis
6. Einamieji klausimai

Direktorius 2020-09-10

2. 1. Pirmo  pusmečio  1-6  kl.
kontrolinių pamokų rezultatai

2. 7  klasės  mokinių  muzikos
instrumento  I  perklausos
rezultatų aptarimas

3. Einamieji klausimai

Skyrių mokytojai

Direktorius

2020  m.
gruodžio
mėn.

3. 1. 7  klasės  mokinių  muzikos
instrumento  II  perklausos
rezultatų aptarimas

2. Einamieji klausimai

Direktorius
Skyrių mokytojai

2021  m.
vasaris

4. 1. III  kl.  mokinių  keliamųjų
egzaminų  ir  7  klasės  mokinių
baigiamųjų  egzaminų  grafikų
sudarymas ir pravedimo tvarkos
svarstymas

2. I-II,  IV-VI  kl.  kontrolinių
pamokų  ir  egzaminų
tvarkaraščių  sudarymas  ir
pravedimo tvarkos svarstymas

Direktorius

Skyrių mokytojai

2021  m.
balandis

5. 1. III  kl.  mokinių  keliamųjų
egzaminų rezultatų aptarimas

2. VII  kl.  baigiamųjų  egzaminų
rezultatų  aptarimas,  baigimo
pažymėjimų išdavimas

3. I-II,  IV-VI  kl.  kontrolinių
pamokų rezultatų aptarimas

4. Kėlimas į aukštesnę klasę

Direktorius

Skyrių mokytojai

Direktorius
Skyrių mokytojai

2021  m.
gegužė



Mokyklos skyrių veiklos programa

1 pusmetis

Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas Atsakingas Data Pastabos

1. Mokinių  muz.  instrumento
programų  aptarimas  ir
tvirtinimas

Skyrių mokytojai
Direktorius

iki rugsėjo 10 d.

2. Mokinių  dalyvavimas
konkursuose, festivaliuose

Skyrių mokytojai Per I pusmetį, pagal
gautus nuostatus

3. Muzikos  instrumento
techninė įskaita

Skyrių mokytojai Spalio 26-30 d.

4. VII  kl.  moksleivių  muzikos
instrumento I perklausa

Skyrių mokytojai Gruodžio 17 d.

5. Kontrolinės pamokos iš visų
disciplinų skyriuose

Skyrių mokytojai iki gruodžio 22 d.

6. Kalėdinis  koncertas  tėvams
ir visuomenei

Skyrių mokytojai
Direktorius

Gruodžio 23 d.  
 

2 pusmetis

Eil.
Nr.

Renginio pavadinimas Atsakingas Data Pastabos

1. Mokinių  muzikos
instrumento  programų
aptarimas ir tvirtinimas

Skyrių mokytojai iki sausio 10 d.

2. Mokinių  dalyvavimas
konkursuose, festivaliuose

Skyrių mokytojai Per  II  pusmetį
pagal  gautus
nuostatus

3. Koncertas,  skirtas
Nepriklausomybės dienai

Skyrių mokytojai vasario 14 d

4. Koncertas,  skirtas  Lietuvos
nepriklausomybės  atkūrimo
dienai

Skyrių mokytojai Kovo 10 d.

5. Muzikos  instrumento
techninė  įskaita  skyriuose
pagal reikalavimus

Skyrių mokytojai Kovo 25 d.

6. VII klasės mokinių muzikos
instrumento II perklausa

Skyrių mokytojai Kovo 26 d.

7. III klasės mokinių keliamieji
egzaminai

Skyrių mokytojai
Direktorius

Pagal
tvarkaraščius
gegužės mėn.

8. VII  klasės  mokinių
baigiamieji egzaminai

Skyrių mokytojai Balandžio  -
gegužės mėn.

9. I-II,  IV-VI  kl  kontrolinės
pamokos

Skyrių mokytojai
Direktorius

Pagal
tvarkaraščius
gegužės mėn.

10. Baigiamasis  koncertas
tėvams  ir  Jašiūnų
visuomenei

Skyrių mokytojai
Direktorius

Gegužės 31 d.



Metodinė veikla

Eil.
Nr.

Tema Atsakingas Data Pastabos

1. Atviros pamokos
2. Kursai, seminarai Direktorius Per metus Dalyvauja  visi

mokyklos mokytojai

Kvalifikacijos kėlimas

Eil.
Nr.

Priemonių turinys Atsakingas Data

1. Metodinės-dalykinės  pagalbos  teikimas
mokytojams

Direktorius Per metus

2. Mokytojų  kvalifikacijos  kėlimas
kursuose, seminaruose 

Direktorius Per metus

Darbas su tėvais

Eil.
Nr.

Priemonių turinys Atsakingas Data

1. I klasės mokinių tėvų susirinkimas Direktorius 2019-09-03
2. Kalėdiniai tėvų susirinkimai Direktorius

Skyrių mokytojai
2019 m.12 mėn.

3. Mokyklos tėvų susirinkimas Direktorius 2019 m. 12 mėn.
4. Pastovus  bendardarbiavimas  su  tėvais.

Mokytojų  ir  direktoriaus  asmeniniai
kontaktai su mokinių tėvais 

Direktorius
Skyrių mokytojai

Per metus

Situacijos analizė

Stipriosios pusės

1. Mokyklos mokytojai turi aukštą 
kvalifikaciją, noriai kelia savo metodinį pasiruošimą,
skleidžia patirtį

2. Mokykloje labai geras mikroklimatas
3. Stiprus choras
4. Vaikai yra Respublikinių konkursų, 

festivalių laureatai
5. Vaikai noriai lanko mokyklą
6. Vykdoma aktyvi koncertinė veikla
7. Bendradarbiavimas  su  Šalčininkų  rajono

ugdymo įstaigomis 

Silpnosios pusės

1. Katastrofiška padėtis su patalpomis

2. Mokykla negali priimti visų norinčių
mokytis

3. Netinkama mokyklos klasių akustika

Galimybės

1. Aktyvi tėvų veikla ir parama
2. 2% gyventojų pajamų mokestis mokyklai

Grėsmės

1. Dideli  mokinių  mokymosi  krūviai
bendrojo lavinimo mokyklose

2. Mokykla  finansuojama  iš  rajono
biudžeto ir neturi mokinio krepšelio

_________________________
APROBUOTA
Mokyklos mokytojų tarybos posėdyje              
2020-09-10 d. protokolas Nr.1       
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