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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Elektrėnų meno mokyklos strateginis planas buvo paruoštas įgyvendinti per 2016-2018 metus. Pagrindiniai tikslai buvo siejami siekiant kuo
geriau užtikrinti mokyklos mokinių mokymosi ir ugdymosi poreikius, plėtoti švietėjišką veiklą, meninę labdarą savivaldybėje bei už jos ribų, stiprinti
mokyklos įvaizdį, kelti bendruomenės kultūrą.
Meno mokykla – formaliųjų švietimą papildančio ugdymo mokykla. Turi teisę vykdyti neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų
švietimą. Ugdymas vyksta individualia ir grupine forma. Mokykloje jau kelis metus iš eilės vyksta mokytojų ir techninio personalo kaita. Šiuo metu
dirba 32 mokytojai ir 2 koncertmeisteriai.
I uždavinys. Sudaryti galimybes vaikams ir jaunimui rinktis skirtingo turinio, apimties meno ugdymo programas. 2018 m. į mokyklą
buvo priimti visi norintys ir turintys meninių gebėjimų 101 mokinys (į FŠPU - 51, į NU – 50). Jie galėjo rinktis 25 muzikos, 7 dailės, 2 choreografijos
ugdymo programas. Mokiniai rinkosi groti fortepijonu, akordeonu, smuiku, violončele, gitara, saksofonu, klarnetu, trimitu, eufonija, tūba. Taip pat
chorinio bei solinio dainavimo, klasikinio, lietuvių liaudies šokio pagrindų mokymąsi, tapybos, piešimo, keramikos pagrindų. Skirtingo turinio
ugdymo programas Mokykloje (pagal finansines galimybes) galėjo pasirinkti ne visi norintys. Didžiausią galimybę turėjo muzikos, choreografijos
skyrių mokiniai. Mokykloje atsiradus suaugusiųjų meninėms programoms, 2018 m. jose dalyvauja 12 suaugusiųjų. Mažėjant mokinių skaičiui
mokyklose, jaučiamas ir į meno mokyklą stojančiųjų mokinių mažėjimas.
Siekiant kiekvieno mokinio individualios pažangos mokymosi procese, kiekvieną pusmetį mokykloje sėkmingai vykdoma individuali mokinio
pažangos analizė. Muzikos ir choreografijos skyriuose visų specialybių mokiniai dalyvavo akademiniuose koncertuose, kontrolinėse pamokose. 2018
metais baigiamuosius egzaminus sėkmingai išlaikė 43 pradinio ugdymo ir 12 pagrindinio ugdymo muzikos skyriaus mokinių. Neformaliojo ugdymo
programas baigė 13 mokinių. Dailės skyriuje kiekvieno pusmečio pabaigoje vyko mokinių dailės darbų peržiūros, gegužės mėnesį 7 mokiniai
apsigynė baigiamąjį dailės darbą.
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Pamokų, atsiskaitymų, koncertų, peržiūrų ir kitu metu buvo kaupiama informacija apie mokinių mokymąsi, jų pasiekimus ir daromą pažangą.
Stebint lankomumą pamokose, pamokos struktūrą, pasiruošimą grupinėms pamokoms pastebėti trūkumai: nepatogūs grupinių pamokų tvarkaraščiai,
per trumpos pertraukos, klasėse trūksta informacinių technologijų priemonių, prasta kai kurių muzikos instrumentų bazė. Lyginant su ankstesnių metų
pažangos suvestinių analizėmis, mokinių mokymosi rezultatai silpnėja. Metodinių grupių susirinkimuose, mokytojų posėdžiuose buvo diskutuojama
apie įvairesnes darbo formas pamokose, mokinių amžiaus tarpsnių ypatumus, jaunimo informacijos priėmimo formas. Mokiniams, kuriems sunkiau
sekėsi vystyti savo meninius gebėjimus buvo pasiūlytos kitos ugdymosi programos. Pastebėta, didėjant užimtumui mokyklose, prastėjant fizinei
sveikatai, didėjant įvairių būrelių pasiūlai mokyklose, vis daugiau mokinių nori rinktis mėgėjų programas.
2 uždavinys. Telkti reflektuojančių ir kūrybiškai dirbančių mokytojų bendruomenę. Mokykloje veikianti metodinė taryba, koordinuoja
septynių dalykinių mokytojų metodinių grupių veiklą. Mokytojai dalijosi gerąja patirtimis su mokyklos, šalies muzikos, meno mokyklomis: skaityti
9 metodiniai pranešimai, mokykloje, šalies muzikos mokyklose bei tarptautinėse konferencijose. Buvo pravesta 12 atvirų pamokų, 3 mokytojai
dalyvavo tarptautinių, respublikinių konkursų vertinimo komisijose, vykdė projektinę veiklą, atliko vienos srities teminį įsivertinimą, naudojant
internetinę platformą IOES online Lietuva. Sritis – mokyklos kultūra. Tema – mokyklos kultūra. Įsivertinimo rodikliai parodė gaires kitų metų
veikloms formuoti. Pavasarį, per mokinių atostogas, jau tapo tradicija mokykloje organizuoti metodines dienas, kuriose pranešimus skaitė, atviras
pamokas vedė ne tik mūsų mokyklos mokytojai, bet ir kitų muzikos, meno mokyklų mokytojai. Vyko fortepijono specialybės praktikumas
mokytojams ir mokiniams. Mokykloje buvo suorganizuoti 3 seminarai, visi mokytojai tobulino žinias ir gebėjimus kvalifikacijos tobulinimo
seminaruose (799 akademinės valandos), konferencijose, kursuose, dalyvavo Lietuvos muzikos ir meno mokyklų asociacijų veikloje. Mokyklos
direktorius dalyvavo Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijos Lietuvoje projekto „Lyderių laikas 3“ stažuotėje Suomijoje ir Estijoje,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Vokietijoje ir Lenkijoje. Stažuočių tema „Įvairūs mokyklų ir savivaldybių bendradarbiavimo modeliai“. Dvi
mokytojos apsigynė vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją.
3 uždavinys. Ugdyti menines kompetencijas per konkursinę, projektinę, koncertinę veiklą. Aukštesnio meninio intelekto ir gebėjimų
mokiniai buvo skatinami dalyvauti konkursuose, olimpiadose, koncertinėse programose. Patys gabiausieji ugdytiniai individualizuoto ugdymo dėka
pasiekė puikių ir aukštų rezultatų. 2018 m. tarptautinių ir respublikinių konkursų 55 laureatai ir 21 diplomantai, 19 mokinių gavę padėkas garsino
Elektrėnų krašto vardą. Į koncertinę, edukacinę veiklą įsitraukė 78,3 % visų skyrių mokinių.
Vidutinių, žemesnių gebėjimų mokiniai daugiau buvo skatinami pasirodyti mokyklos koncertuose, pasirodymuose, parodų eksponavime, projektinėje
veikloje.
Puoselėjant tradicijas bei ugdant bendruomeniškumą, mokykloje įvyko 49 tradiciniai renginiai, veikė 14 dailės darbų parodos. Daugelis
renginių buvo skirti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui pažymėti, puoselėjant etnines tradicijas ir domėjimąsi jomis, ugdant mokinių tautiškumą,
pilietiškumą. Mokykla garsėja organizuojamais tradiciniais kasmetiniais konkursais. Mokykloje 2018 m. vyko tarptautinis džiazo ir lengvosios
muzikos festivalis - konkursas „Elektrėnų žiburiukai“, respublikinis fortepijoninių ansamblių festivalis – konkursas „Skambinu su draugu“. Įvyko 2
Respublikiniai festivaliai - Elektrėnų vargonų festivalis ir chorų festivalis skirtas šv. Cecilijos garbei. Elektrėnų savivaldybės mokyklų jaunųjų atlikėjų
festivaliai „Lietuva brangi“, jaunųjų dainorėlių „Iš liaudies dainų skrynelės“, muzikuojančių ir kūrybingų šeimų festivalis „Atrieda kalėdos“.
4 uždavinys. Bendradarbiavimas su mokyklomis ir socialiniais partneriais.
2018 m. buvo pasirašytos naujos bendradarbiavimo sutartys su Latvijos Rygos miesto Latgalės rajono muzikos ir dailės mokykla, Kaišiadorių meno
mokykla. Viso Mokykla yra sudariusi 24 bendradarbiavimo sutartis
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Darbo patirtimi dalijomės su Trakų meno mokyklos, Vievio meno mokyklos, Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos, Nacionalinės M.
K. Čiurlionio meno mokyklos fortepijono, pučiamųjų instrumentų skyrių, Kaišiadorių meno mokyklos fortepijono, akordeono skyrių, Rūdiškių meno
mokyklos pučiamųjų instrumentų skyriaus, Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos mokytojais. Dalindamiesi patirtimi, bei žiniomis,
besimokydami vieni iš kitų, mokytojai praktines ir teorines žinias pritaiko ugdymo tobulinimui.
Elektrėnų meno mokyklą lanko mokiniai iš Elektrėnų pradinės mokyklos, „Ąžuolyno“ progimnazijos, visų Elektrėnų darželių ugdytiniai, Kietaviškių
pragrindinės mokyklos, „Versmės“ ir Semeliškių gimnazijų mokiniai.
Džiaugiamės, kad daugelyje šių įstaigų renginiuose pasirodo mūsų mokykloje besimokantys mokiniai.
Elektrėnų meno mokykla glaudžius ryšius palaiko su visų Elektrėnų mokyklų, darželių, Semeliškių gimnazijos, Kietaviškių pagrindinės mokyklos,
Elektrėnų kultūros centro, Elektrėnų viešosios bibliotekos, Žebertonių bibliotekos, Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčios
bendruomenėmis.
Džiaugiamės, kad daugelyje šių įstaigų renginiuose ir kolektyvuose pasirodo mūsų mokykloje paruošti auklėtiniai. Tai rodo mūsų mokyklos misijos
(ugdyti laisvą, kūrybingą, gebančią gyventi ir atsakingą veikti kintančioje visuomenėje) vykdymą. Įgyti pagrindai teikia galimybę mokiniams tenkinti
savo individualius meninius poreikius, būti aktyviais kultūrinio gyvenimo dalyviais.

II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Metų užduotys
(toliau –
užduotys)
1.1.Užtikrinti
švietimo ir
ugdymo
paslaugų
teikimą
Elektrėnų
meno
mokykloje

Siektini rezultatai

Įgyvendinti FŠPU pradinio
ir pagrindinio, NU
programas.
Patenkinti visų norinčių ir
turinčių meninius gebėjimus
mokinių poreikius.

Rezultatų vertinimo
rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertinama, ar
nustatytos užduotys
įvykdytos)

Stabilus besimokančių
mokinių skaičius 350.
Naujai priimtų į mokyklą
skaičius.

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai
Šiuo metu mokykloje mokosi 343 mokiniai.
Antrąją programą yra pasirinkę 31 mokinys.
Nuo 2018m. rugsėjo mėn. mokyklą pradėjo lankyti:
ankstyvojo ugdymo programą 20 mokinių,
pradinio ugdymo programą 40 mokinių,
pagrindinio ugdymo programą
76 mokiniai,
mėgėjų ugdymo programą
26 mokiniai,
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1.2.Plėtoti meninę
labdarą ir
švietėjišką
meninę veiklą.

Inicijuoti tradicinius
mokyklos renginius,
parodas, dalyvauti
valstybinėse šventėse,
minėjimuose. Organizuoti
mokyklos mokiniams ir
savivaldybės gyventojams
renginius, kuriuose
dalyvautų įžymiausi
Respublikos ir užsienio
atlikėjai.

Suorganizuotų renginių
skaičius. Renginiuose
dalyvavusių mokinių ir
mokytojų skaičius.
Pasirašytos naujos
bendradarbiavimo sutartys.

kryptingo ugdymo meno kolektyvuose programą
6 mokiniai,
saviraiškos programą
3 mokiniai,
suaugusių ugdymo
programą
9 mokiniai.
Pagal mokyklos ugdymo planą (direktoriaus 2018 m. rugpjūčio
31 d. įsak. Nr. V1-35), mokykloje ugdoma pagal 34 programas.
Iš jų 25 muzikos,
2 choreografijos,
7 dailės skyriuose.
Mokykla teikia galimybę mokytis visiems norintiems vaikams
bei suaugusiems.
Dirba 32 mokytojai
2018 metais mokykloje buvo suorganizuoti:
1 Tarptautinis muzikos festivalis - konkursas,
1 Respublikinis festivalis - konkursas,
2 Respublikiniai muzikos festivaliai,
2 Elektrėnų savivaldybės mokyklų festivaliai,
25 tradiciniai mokyklos renginiai.
Mokykloje vyko 3 šventiniai minėjimai, dalyvauta
8 savivaldybėje vykusiose valstybinėse šventėse, minėjimuose,
renginiuose.
Surengtos 4 dailės darbų parodos mokykloje ir savivaldybėje,
skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo 100 - mečiui paminėti.
Organizuota 14 koncertų Elektrėnų meno mokyklos bei
savivaldybės bendruomenėms.
Organizuotuose renginiuose dalyvavo apie 78,3 % mokinių.
Pasirašytos naujos bendradarbiavimo sutartys (su Kaišiadorių
Meno Mokykla, su Vilniaus Br. Jonušo muzikos mokykla ir
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1.3.Atnaujinti ir
turtinti
mokyklos
ugdymosi(si)
aplinkas.

1.4.Užtikrinti
efektyvų ir
racionalų
finansinės ir
ūkinės veiklos
vykdymą.

Ugdymo priemonių bazės
atnaujinimas ir turtinimas
sudaro sąlygas mokiniams
tinkamai realizuoti savo
galimybes, mokytojams –
efektyviai pasirengti ir vesti
pamokas

Racionalus ir tikslingas
biudžete planuotų lėšų
panaudojimas.

Bus nupirkta:
4 pianinai, molio žiedimo
staklės, 1 marimba, 2
kompiuteriai

Latvijos Rygos miesto Latgalės rajono muzikos ir dailės
mokykla.
Įsigyta:
4 pianinai:
molio žiedimo staklės;
6 kompiuteriai;
įranga mokyklos kompiuterių tinklui.
Mokykloje įvestas elektroninis dienynas ir pradėta juo naudotis.

Teigiamas metų balansas.
Per metus nebus nustatyta
finansinės ir ūkinės veiklos
trūkumų. Pradėtas
įgyvendinti etatinio darbo
užmokesčio sistemos
modelis.
Pakoreguotos vidaus darbo
tvarkos taisyklės.

2018-12-03 gautu raštu Elektrėnų sav. kontrolės ir audito
tarnybos Nr. V3-60 „Dėl 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinių
audito procedūrų atlikimo“ ir Elektrėnų sav. kontrolės ir audito
tarnybos 2018 m lapkričio 16 d. ataskaita Nr. 04A-2 „Dėl
tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių vertinimo“ neatitikimų
nenustatyta.
Keičiantis pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio sistemai parengta mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema
(direktoriaus 2018 m. rugsėjo 07 d. įsakymas Nr. V1-36),
darbuotojai su apmokėjimo sistema susipažinę. Visiems
mokytojams įteikti pranešimai dėl darbo sutarties sąlygų
pakeitimo ir pasiūlymas dirbti pakeistomis sąlygomis. Visiems
mokytojams prie ankstesnės darbo sutarties pridėtas darbo
sutarties pakeitimas (nauja forma).
Pagal naujas metodikas ir reikalavimus, atnaujinti pedagoginių
darbuotojų pareigybių aprašai (direktoriaus 2018 m. spalio 31 d.
įsakymo Nr. V1-53). Mokytojai pasirašytinai susipažinę.

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys
Priežastys, rizikos
2.1. Pakoreguotos vidaus darbo tvarkos
Mokykloje sukurta darbo grupė (direktoriaus 2018 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. V1-44) vidaus darbo
taisyklės.
tvarkos taisyklių aprašui atnaujinti. Šiuo metu vyksta derinimo darbai su mokyklos darbo taryba.
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2.2. 1 Marimba

Įvedus mokykloje elektroninį dienyną ir pradėjus juo naudotis, reikėjo įsigyti daugiau kompiuterių ir
lėšos panaudotos jų įsigijimui.

2.3.
2.4.
2.5.
3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)

Užduotys / veiklos
3.1. Straipsniai spaudoje
3.2.Asmeninis dirigavimas ir grojimas renginiuose
3.3.
3.4.
3.5.

Poveikis švietimo įstaigos veiklai
Sklaida apie kultūrinius įvykius mokykloje, savivaldybėje.
Įnašas į mokyklos ir savivaldybės kultūrą, muzikos sklaida.

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
Užduotys
Siektini rezultatai
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

III SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas
Užduočių įvykdymo aprašymas
5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Pažymimas atitinkamas langelis
Labai gerai ☐
Gerai X
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Patenkinamai ☐
Nepatenkinamai ☐

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti
6.1. Kultūrinių – edukacinių veiklų organizavimas.
6.2. Vadovavimo žmonėms.
____________________
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)

__________

_________________

(parašas)

(vardas ir pavardė)

__________
(data)

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI
7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: ______________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________

__________

(mokykloje – mokyklos tarybos
(parašas)
įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –
savivaldos institucijos įgaliotas asmuo
/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo)

_________________
(vardas ir pavardė)

__________
(data)

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: ______________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________
(švietimo įstaigos savininko teises ir
pareigas įgyvendinančios institucijos
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens
pareigos)

__________
(parašas)

_________________
(vardas ir pavardė)

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________.

__________
(data)
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IV SKYRIUS
KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
9. Kitų metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)
Užduotys
9.1. Gerinti ugdymo kokybę.

9.2. Sudaryti sąlygas mokytojų
kompetencijoms ugdyti.

Siektini rezultatai
Organizuojant
renginius,
dalyvaujant
festivaliuose, koncertuose stiprės mokinių
motyvacija, rengiant mokinius konkursams bus
ugdomi specialieji gebėjimai ir įgūdžiai
Įgytų gebėjimų ir kompetencijų taikymas
sudarys sąlygas siekti aukštesnės ugdymo
kokybės.

9.3. Kurti ir naujinti saugias
ugdymosi aplinkas, padedančias
veiksmingai siekti ugdymo(si)
tikslų įgyvendinimo.

Sukurta
estetiškesnė
ir
patrauklesnė
ugdymo(si) aplinka, dalinai atnaujinant ir
papildant mokyklos ugdymo materialinę bazę

9.4. Tobulinti bendrą veiklą su
mokinių tėvais, globėjais,
mokytojais, socialiniais
partneriais.

Įtraukiant tėvus (globėjus) į mokyklos veiklas
padės jiems pažinti ir suvokti savo vaikų
ugdymosi poreikius, ugdys draugišką ir darnią
mokyklos bendruomenę. Bendradarbiaujant su
socialiniais partneriais šalyje, užsienyje plėsis
koncertinės bei pedagoginės veiklos
galimybės.
Organizuojami bendri pokalbiai, diskusijos,
seminarai, išvykos, stiprins darbuotojų
ugdyti(s) sveikos gyvensenos įgūdžius, gerins
santykius tarp kolegų.

9.5. Gerinti mokyklos
bendruomenės mikroklimatą.

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)
Organizuotuose renginiuose dalyvaus 80 proc. mokinių.
Festivaliuose ir parodose dalyvaus 50 proc. mokyklos
mokinių. Konkursuose prizines vietas užims, ar taps
laureatais 15 mokinių.
Apie 50 proc. mokytojų dalyvaus bent viename
respublikiniame kvalifikacijos tobulinimo renginyje.
Nemažiau kaip 30 proc. vykdys gerosios patirties sklaidos
renginių.
Įsigyti akordeonas ir kiti muzikos instrumentai.
Kompiuteris.
Pakeistos mokyklos koncertų salės durys su geresne garso
izoliacija.
Atliktas dalinis remontas.
Surengti informaciniai susirinkimai tėvams atskiruose
skyriuose, kuriuose dalyvautų bent 50 procentų tėvų
(globėjų).
Kiekvienas dalyko mokytojas organizuos susirinkimą
tėvams per metus, kuriuose dalyvaus 80 proc. tėvų.
Surengti 4 renginiai/projektai su socialiniais partneriais.
Surengti seminarą komandos formavimo, palankaus
mikroklimato kūrimo tema.
Pravesti individualūs pokalbiai su darbuotojais.
Suorganizuoti bendrą išvyką su mokyklos kolektyvu.
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10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu)
10.1. Darbuotojų kaita ir stoka.
10.2. Nepakankamas finansavimas.
10.3. Laikinas nedarbingumas.
10.4. Nenugalimos jėgos.

______________________
(švietimo įstaigos savininko teises ir
pareigas įgyvendinančios institucijos
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens
pareigos)

Susipažinau.
____________________
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)

__________
(parašas)

__________
(parašas)

_________________
(vardas ir pavardė)

_________________
(vardas ir pavardė)

__________
(data)

__________
(data)

