
 

 

 

 

 

 

ELEKTRĖNŲ MENO MOKYKLOS 

2019 METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITA 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Įstaigos pristatymas: 

 Elektrėnų meno mokykla, kaip Vievio muzikos mokyklos filialas, įsteigta 1961 m..  

1980 m. mokykla tapo savarankiška, o 2001 m. pakeistas pavadinimas į Elektrėnų meno mokykla. Mokyklos veiklos pradžios data – 1961 m.. Vykdomas 

neformalus vaikų meninis ugdymas. Mokyklos metodinės grupės - mokykloje veikia 7 metodinės grupės: akordeono, chorinio dainavimo ir teorinė, dailės, 

fortepijono, papildomojo instrumento, pučiamųjų, styginių instrumentų. Mokiniams, baigusiems mokyklos pagrindinio meninio (muzika, dailė) ugdymo 

programas ir išklausiusiems visą programą, išduodami Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nustatyto pavyzdžio neformaliojo vaikų švietimo 

pažymėjimai (kodas 9201). 

 

 Įstaigos pavadinimas, adresas: 

Elektrėnų meno mokykla 

Adresas: Rungos g. 5, LT- 26110 Elektrėnai 

El. p.: elektrenu.meno.mokykla@gmail.com  

www.elektrenumm.lt  

Tel. (8–528) 39 816 

 

Mokinių skaičius 

Mokinių skaičius Klasių komplektai Specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių 

mokinių skaičius 

Nemokamą 

maitinimą 

gaunančių mokinių 

skaičius 

Mokinių, kuriems 

reikalingas pavėžėjimas 

nuo namų iki ugdymo 

įstaigos, skaičius 

Ugdymo programas baigusių 

mokinių skaičius 

Metų pradžioje 334 

Metų pabaigoje 373  

Metų pradžioje 34 

Metų pabaigoje 37 

9 0 13 

 

30 pradinio ugdymo 

12 pagrindinio ugdymo 

12 mėgėjų 

Darbuotojų skaičius  

Administracijos darbuotojai Pedagoginis personalas 

(skaičius) 

Ūkinis - techninis 

personalas (etatai) 

Pastabos: nurodykite, ar atitinka esamas darbuotojų 

skaičius savivaldybės tarybos ar Vyriausybės patvirtintus 

normatyvų reikalavimus 

3 30  

2 koncertmeisteriai  

9,25 et. Atitinka 

Naudojamos patalpos 

Pastatai (nurodyti adresus) Plotas kvadratiniais metrais 

Rungos g. 5, Elektrėnai 26110 1464,56 m2 

mailto:elektrenu.meno.mokykla@gmail.com
http://www.elektrenumm.lt/


 

Biudžetas 

Skirtos lėšos (eurais) 

Valstybės                                                                    42180 Eur 

Savivaldybės                                                                    363671 Eur 

Kitos lėšos (labdara, parama, fondai)                                            2874 Eur GPM 2 proc. ,labdara 

                                           41018Eur tėvų lėšų gauta 

                                           40156 Eur tėvų lėšų panaudota 

  

 

 

MOKYKLOS VIZIJA 

 

Elektrėnų meno mokykla - visiems prieinama, nuolatos besimokanti ir gerą ugdymo kokybę užtikrinanti, tautos ir pasaulio kultūros vertybėmis besiremianti, 

meniškai išprususį, kultūringą ir aktyvų visuomenė narį ugdanti institucija, svarbus vietos bendruomenės kultūrinio gyvenimo centras. 
 

 

MOKYKLOS MISIJA 

Ugdyti laisvą, kūrybingą, gebančią gyventi ir atsakingai veikti kintančioje visuomenėje asmenybę. Nuosekliai ir sistemingai plėtoti dailės, muzikos sričių 

žinias, gebėjimus, įgūdžius, ugdyti kultūrinį sąmoningumą, suteikti bendrųjų ir dalykinių kompetencijų, tenkinti meno pažinimo ir individualios kūrybos 

poreikius. 

 

MOKYKLOS FILOSOFIJA 

Mokykloje kuriama aplinka, kurioje vaiku rūpinamasi ir ugdoma jo motyvacija. Siekiame, kad kiekvienas vaikas jaustųsi vertinamas ir gautų individualų 

aukštos kokybės mokymą. Siekiame, kad vaikams ugdymo programa būtų įdomi ir skatintų juos nebijoti gyvenimo iššūkių. 
 
 

Priemonė

s kodas 

Priemonės 

pavadinimas 

 

Veiksmo 

pavadinimas 

 

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijų Tikslų ir uždavinių įgyvendinimo faktai 

Pavadinimas Reikšmė 

(planuota) 

02 Švietimo ir ugdymo programa 

01 Sudaryti galimybes gauti aukštos kokybės švietimo ir ugdymo paslaugas pagal savivaldybės gyventojų gebėjimus ir poreikius 

01 01 Užtikrinti švietimo ir ugdymo paslaugų teikimą savivaldybės gyventojams 



I tikslas. Gerinti meninio ugdymo kokybę, sukuriant palankiausias galimybes mokiniui realizuoti individualius gebėjimus. 

1 uždavinys. Sudaryti daugiau galimybių kiekvienam mokiniui patirti mokymosi sėkmę.  
01.01.04. Neformalųjį 

ugdymą 

teikiančios 

ugdymo 

proceso ir 

veiklos 

organizavimas 

Elektrėnų 

meno 

mokykloje 

Ugdymo 

proceso 

organizavi-

mas 

FŠPU pradinio ir 

pagrindinio, NU 

programų 

įgyvendinimas, 

patenkinant visų 

norinčių ir turinčių 

meninius gebėjimus 

mokinių poreikius.  

 

350 mokinių 

skaičius   

 

 

 

2019 -2020 m. rugsėjo 1 d.  mokykloje buvo 376 mokiniai.  

Mokykla 2019 m. teikė kokybišką muzikinį, dailės bei šokio meno 

išsilavinimą pagal vykdomas programas: ankstyvojo muzikinio ugdymo, 

ankstyvojo dailės ugdymo, ankstyvojo šokio ugdymo, pradinio 

muzikinio ugdymo , pradinio dailės ugdymo, pradinio šokio ugdymo, 

pagrindinio muzikinio ugdymo, pagrindinio dailės ugdymo, muzikos 

mėgėjų ugdymo, muzikos tęstinio ugdymo, kryptingo ugdymo meno 

kolektyvuose, dailės mėgėjų ugdymo, dailės saviraiškos ugdymo, 

suaugusiųjų muzikos bei dailės ugdymo programas. Kryptingą muzikinį 

ugdymą plėtojo šie mokomieji kolektyvai: jaunučių ir jaunių chorai, 

folklorinė kapela, styginių instrumentų, gitaristų, vokalinis ansambliai, 

pučiamųjų ir akordeonistų orkestrai. Mokiniai galėjo rinktis šias 

specializacijas: dailės, akordeono, fortepijono, pučiamųjų (fleita, 

klarnetas, saksofonas, trimitas ir kt. variniai pučiamieji instrumentai) 

smuiko, gitaros, chorinio ir solinio dainavimo bei klasikinio šokio. 

Bendras darbuotojų skaičius buvo 43, pedagoginių darbuotojų - 32,  

2 koncertmeisteriai. Turinčių mokytojo metodininko kvalifikacinę 

kategoriją - 6,  vyr. mokytojo – 9, mokytojo – 15. 

Mokyklos administraciją sudaro: direktorius, 2 pavaduotojai ugdymui.  

2019 m. į mokyklą buvo priimti visi norintys  ir turintys meninių gebėjimų 

119 mokinių: į FŠPU - 53, į NU – 66, kurie galėjo rinktis 25 muzikos, 7 

dailės, choreografijos ugdymo programą. Skirtingo turinio ugdymo 

programas Mokykloje (pagal finansines galimybes) galėjo pasirinkti ne 

visi norintys. Didžiausią galimybę turėjo muzikos, choreografijos skyrių 

mokiniai. Suaugusiųjų meninėse programose dalyvauja 16 suaugusiųjų.  

Elektrėnų meno mokyklą  29  lankantys mokiniai moka už mokslą 

sumažinta kaina, remiantis Elektrėnų savivaldybės tarybos 2017  metų 

birželio 28 dienos sprendimu Nr. V.TS-135 „Dėl mokesčio už mokslą 

meno mokykloje nustatymo“. 

Didelė paklausa yra norinčių lankyti antrą programą, tačiau mokykla 

praėjusiais metais galėjo patenkinti tik mokinių tėvų prašymus į dailės 

bei šokio programas, kurios vykdomos grupinės pamokos forma. 

Individualioms pamokoms nebuvo lėšų. Prasidėjus 2019-2020 m. m. II 

programą pasirinko 29 mokinių. 



2019-2020 m. m. 

ugdymo plano 

rengimas ir 

įgyvendinimas 

1 vnt. Darbo grupė (2019-05-28, įsak. Nr. V1-23) analizavo mokinių poreikius, 

tėvų prašymus. Buvo parengtas 2019-2020 m. m. ugdymo planas (2019 

m. rugpjūčio 30 d. įsak. Nr. V1-30) Atsižvelgiant į mokinių 

pasirinkimus, buvo sudaryti mokytojų darbo krūviai, individualių ir 

grupinių pamokų tvarkaraščiai (2019-09-13  įsak. Nr. V1-37) 

Individualių dalykų ir 

ilgalaikių planų dermė 

su ugdymo turiniu, 

atsižvelgiant į mokinių 

gebėjimų galimybes  

Individualūs 

mokinių planai, 

grupių, 

meninių 

kolektyvų planai 

Pagal mokykloje veikiančias dalykų programas, suderinti su metodinių 

grupių vadovais, patvirtinti muzikos istorijos, solfedžio, dailės pamokų 

ilgalaikiai mokomųjų dalykų planai, (2019-09-30 įsak. Nr. V1-38/3). 

Kiekvienam muzikos skyriaus mokiniui, atsižvelgiant į mokinių 

gebėjimų galimybes, suderintus su metodinių grupių vadovais, mokyklos 

direktoriaus pavaduotoja tvirtino individualius mokymo planus.  

Kiekvieno 

mokinio 

individualios 

pažangos 

siekimas 

Ugdomosios veiklos 

stebėjimas ir 

vertinimas  

(kontrolinių, 

akademinių koncertų, 

egzaminų, perklausų, 

dailės, choreografijos 

skyrių peržiūrų, 

baigiamųjų egzaminų, 

dailės darbų gynimas) 

61 vnt. Vadovaujantis 2019 metų veiklos planu, mokykloje buvo vykdomi visas 

programas lankančių mokinių atsiskaitymai. Buvo vertinama mokinių 

pažanga ir pasiekimai. Vyko akademiniai atsiskaitymai, egzaminai, 

įskaitos pagal patvirtintus mokyklos metodinių grupių veiklos planus, 

suderintus ir patvirtintus metodinių grupių susirinkimuose, mokyklos 

mėnesio planus, suderintus ir patvirtintus mokyklos direktoriaus 

įsakymais. Mokinių pasiekimai fiksuoti mokyklos elektroniniame 

mokytojų mokymo dienynuose, individualiuose mokinių planuose, 

metodinių grupių atsiskaitymų protokoluose. Kiekvieną mėnesį 

mokyklos direktorius ir pavaduotoja ugdymui pagal patvirtintą planą 

vykdė pamokų stebėseną bei mokinių lankomumą pamokose. Buvo 

sudarytos ir patvirtintos baigiamųjų egzaminų ( 2019-05-13 įsakymas 

Nr. V1-19), stojamųjų egzaminų (2019-05-20 įsakymas Nr. V1-20) 

vertinimo komisijos. 

Pradinio ir pagrindinio 

ugdymo pažangumo 

lentelių pildymas, 

rezultatų analizė 

100 % įvertinti 

mokiniai 

Vadovaujantis 2019 metų veiklos planu, meno mokykloje buvo vykdomi  

visas programas lankančių mokinių atsiskaitymai. Gegužės ir gruodžio 

mėnesiais mokytojai pildė mokinių pažangumo suvestines už pusmetį. 

Šiais metais mokinių pažangumas buvo analizuojamos atskirais dalykais: 

pagal specialybės, solfedžio, antrojo instrumento, choro, dailės dalykų 

vykdomus planus.  

Tobulinti 

mokinių 

įsivertinimą 

pamokose, 

meninėje 

veikloje 

Individuali mokinių 

meninės veiklos 

įsivertinimo analizė 

100 %  muzikos 

ir dailės skyrių 

mokinių 

2019 metų pavasarį buvo atlikta muzikos, dailės skyrių mokinių meninės 

veiklos analizė. Įvardinti gabiausieji mokiniai, pasiekę ne tik puikių 

mokymosi rezultatų, bet ir puikių rezultatų meninėje raiškoje. Mokyklos 

atlikėjai ir dailininkai demonstravo savo pasiekimus 2019-06-03 

mokyklos mokslo metų pabaigos koncerte „Padėka“, kurio metu 

mokiniams: B. Radvilaitei, L. Zakarevičiūtei bei mokytojams: K. 



Dabravolskaitei, R. Rakauskienei  buvo įteiktos Elektrėnų savivaldybės 

mero padėkos. Už mokyklos garsinimą, aktyvią konkursinę veiklą ir 

puikų mokymąsi  mokyklos direktoriaus padėkos buvo įteiktos 11 

mokyklos mokinių. Mokyklos  direktoriaus padėkomis 37 mokiniai buvo 

atžymėti už įvairius pasiekimus ir mokyklos organizuotą veiklą. 

Fortepijono specialybės 6 kl. mokinė Vakarė Viktoravičiūtė buvo 

paskelbta geriausia metų mokine. Mokyklos jaunių choro kolektyvui 

padėka -  už mokyklos garsinimą, konkursinę, koncertinę veiklą, o už 

svariausius nuopelnus padėka paskirta akordeono metodinei grupei. 

Direktoriaus padėkos skirtos 11 mokyklos mokytojų, 3 padėkos 

mokyklos darbuotojams. 

Rengti 

mokyklos 

veiklos 

planavimo 

dokumentus 

Mokyklos veiklos  

planai 

 

Metų planas 

Mėnesio planai 

 

Mokykla savo veiklą planuoja remdamasi strateginiu planu, metų 

veiklos, mokslo metų ugdymo bei kiekvieno mėnesio konkrečių veiklos 

priemonių planais. Parengtas ir patvirtintas 2019 metų veiklos planas 

(2019-02-12 įsak. Nr. V1-4/10).  

Metinės 

veiklos 

organizavima

s 

 Metinės veiklos 

planavimo posėdžiai: 

Mokyklos tarybos,  

Mokytojų tarybos, 

Susirinkimai, 

komisijos 

4 vnt. 

4 vnt. 

  

Mokykloje nuolat vyksta kaita ir pokyčiai. Mokykloje veikia Mokyklos 

taryba, metodinė taryba, įvairios darbo grupės ir komisijos. Mokyklos 

taryba – telkė mokytojų, mokinių ir jų tėvų, visos bendruomenės narius 

mokyklos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. 2019 m. vyko 2 

mokyklos tarybos posėdžiai (2019-02-07 protokolo Nr.V2-4, 2019-08-

27 protokolo Nr. V2-8), 4 mokytojų tarybos posėdžiai (2019-01-04 Nr. 

V2-3, 2019-06-13 Nr.V2-7, 2019-09-02 Nr. V2-10, 2019-12-30 Nr. V2-

19). Vyko kviestiniai  mokytojų susirinkimai. Organizuojant mokyklos 

baigiamuosius, stojamuosius egzaminus buvo sudarytos mokyklos 

baigiamųjų egzaminų, stojamųjų egzaminų komisijos ( 2019-05-20 

įsakymas Nr. V1-20, 2019-05-13 įsakymas Nr. V1-19). 

Metinės  

ataskaitos,  vieši 

pristatymai mokyklos 

bendruomenei 

 

1 mokyklos 

ataskaita 

7 metodinių 

grupių 

ataskaitos 

Užtikrinant efektyvesnį mokyklos komandinį darbą, mokykloje veikia 7 

metodinės grupės: fortepijono, akordeono, dailės, dainavimo ir teorinių 

dalykų, antrojo instrumento, pučiamųjų ir styginių instrumentų. Parengtos 

metodinių grupių veiklos ataskaitos pristatytos ir patvirtintos mokyklos 

mokytojų posėdžiuose. Metinė mokyklos ataskaita pristatyta ir patvirtinta  

mokyklos tarybos posėdyje 2019-02-07 protokolo Nr. V2-4.  

Tėvų 

įsitraukimas į 

ugdymo 

procesą 

Susirinkimai tėvams 29 vnt. Per mokslo metus tėvams (globėjams, rūpintojams) buvo teikiama 

informacija apie mokyklos ugdymo programas ir vaiko pažangą, apie 

mokyklos bendruomenės veiklą. Suorganizuoti 29 susirinkimai: mokslo 

metų pradžios, dailės skyriuje ir fortepijono baigiamųjų klasių tėvų 



susirinkimai, individualūs skyrių, specialybės mokytojų kiekvieno 

pusmečio aptarimo susirinkimai. Mokytojai pastoviai susitinka su 

mokinių tėvai, bendrauja individualiai. Taip pat mokytojai su tėvais 

bendrauja elektroniniu paštu, SMS, elektroniniame dienyne. Daugiau 

informacijos tėvai gali gauti atvykę į įstaigą, ar apsilankę Mokyklos 

internetinėje svetainėje. (Mokyklos mėnesio planai, patvirtinti 

direktoriaus įsakymu) 

Elektroninio dienyno 

naudojimas 

80 % mokytojų Elektroniniu dienynu naudojosi 100 proc. visi mokyklos mokytojai. 

Įsivedus el. dienyną, pirmus metus buvo naudojamasi tik paslauga kaip 

mokytojo dienynas, nuo rugsėjo mėn. dienynu naudojasi mokytojai, 

tėvai, mokiniai. (Elektroninio dienyno nuostatai, patvirtinti 2019-09-02  

įsak. Nr. V1-31/4) 

2 uždavinys. Kurti ir tobulinti nuolat besimokančią mokytojų bendruomenę.  
01.01.04. Neformalųjį 

ugdymą 

teikiančios 

ugdymo 

proceso ir 

veiklos 

organizavimas 

Elektrėnų 

meno 

mokykloje 

Metodinės 

veiklos 

organizavi 

mas 

Atviros pamokos 10 vnt.  Visus metus visose mokyklos metodinėse grupėse buvo įgyvendinama 

gerosios patirties sklaida: vedamos ir aptariamos mokytojų atviros 

pamokos, aptariami mokinių pasiruošimai konkursams, koncertams, 

festivaliams, parodoms, egzaminams, atsiskaitymams. 2019 m. 

mokykloje pravesta 10 atvirų pamokų, mokytojai: 

2019-02-21 Atvira pamoka „Vokalizių nauda vystant vokalinę techniką, 

artikuliaciją ir kvėpavimą“ I. Orentaitė- Mukienė 

2019-03-26 Atvira pamoka tema ,,Kūrinių turinio atskleidimas, 

pasitelkiant vaizdines ir garsines menines inspiracijas“ L. Lankutytė 

2019-04-25 Atvira pamoka tema „Melodijos svarba kūrinyje“ R. 

Striškaitė 

2019-04-24 Atvira pamoka, tema ,,Muzikos išraiškos priemonių svarba 

kūrinių atlikime“ K. Dabravolskaitė 

2019-05-07 Atvira pamoka „Vokalinių įgūdžių formavimas įvairaus 

žanro kūriniuose“ G. Židonytė 

2019-05-05 Pamoka netradicinėje erdvėje, kuri vyko Elektrėnų 

bažnyčioje, tema „Bažnyčios įtaka muzikinės raidos formavimuisi“ 

A.Grajevskė, I. Orentaitė- Mukienė 

2019-05-19 Atvira pamoka, tema „Pradinių įgūdžių formavimas 

ansamblyje“ 

2019-11-04 Atvira pamoka, tema ,,Skaitymas iš lapo A. Stankevičius 

2019-12-04 Atvira pamoka-praktikumas, tema ,,Kaip suvaldyti scenos 

baimę“ R. Gritienė, G. Rancevas 



2019-12-16 Atvira pamoka, tema „Instrumento valdymo subtilybės 

akordeono pamokoje“ K. Dabravolskaitė 

Metodiniai pranešimai 6 vnt.  Mokyklos mokytojai pristatė 6 metodinius pranešimus mokykloje bei 

kitose mokyklose:  

2019-03-06 Konferencijoje,  tema „ Jaunųjų muzikantų ugdymo Vilniaus 

Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje galimybės ir perspektyvos“ 

mokytoja O. Navickienė skaitė metodinį pranešimą   

2019-04-17 Metodinis pranešimas, tema ,,Pradinių akordeono įgūdžių 

formavimas ansamblyje“ Mokytoja K. Dabravolskaitė pristatė Alytaus 

muzikos mokykloje 

2019-04-25 Metodinis pranešimas, tema  „Tvaraus dizaino ypatumai“ 

pristatė Edita Sabockytė-Skudienė 

2019-04-25 Metodinis pranešimas, tema „ Pirmosios pamokos grojant 

variniais pučiamaisiais instrumentais“. Mokytojas V. Stanaitis 

2019-04-25 Metodinis pranešimas, tema ,,Mokinių ugdymo(si) 

motyvacijos skatinimas akordeono pamokoje“. Mokytoja  

K. Dabravolskaitė 

2019-12-04 Skaitė metodinį pranešimą respublikinėje mokytojų 

konferencijoje Dauguose, tema „Meninio ugdymo inovacijos šiandien ir 

rytoj“ mokytoja I. Orentaitė- Mukienė 

 (mokyklos metodinių grupių protokolai, ataskaitos, mėnesio planai) 
Mokyklos mokytojų 

organizuoti  

metodiniai 

praktikumai,  

kt. veiklos 

 10 vnt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 m. mokyklos mokytojai siekdami įvairiapusės metodinės veiklos 

bei įgūdžių organizavo įvairius praktikumus, apskrito stalo diskusijas, 

vykdė pastovią refleksiją, grįžus iš seminarų, koferencijų. 

2019-04-24 vyko praktikumas, tema ,,Grojimo altu ypatumai, dirbant 

su 7 - 9 metų amžiaus mokiniais muzikos mokykloje”. Lektorė Vilniaus 

B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokytoja  A. Vileikienė 

Organizavo G. Rancevas 

2019-04-24 Pamoka - praktikumas, tema  „Smuikininkų grojimo 

technologijos ir atlikimo įgūdžių ugdymo problemos bei jų sprendimo 

būdai“. Lektorė LMTA profesorė, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų 

mokyklos mokytoja ekspertė Undinė Jagėlaitė-Lipinaitienė 

Organizavo G. Rancevas 

2019-05-25 Metodinis pranešimas, tema „Pamokos studija. Kaip 

palaikyti ir pastiprinti vienam kitą“ Neformaliosios LL3 „Švietimo 

lyderystė“ programos mokymuose nagrinėta tema. Lektorė Alytaus r. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 metodinės 

dienos 

meno ir sporto mokyklos vyresnioji mokytoja Rasa Babarskienė 

Organizavo R. Hopenienė 

2019-04-25 Atvira pamoka -praktikumas, tema „Grojimo trimitu 

pagrindai“. Lektorius Širvintų raj. meno mokyklos mokytojas Robertas 

Vasilevskis Organizavo V. Stanaitis 

2019-04-25 Apskrito stalo diskusija, tema „Menas ir mokslas priimti 

grįžtamąjį ryšį“ vedė R. Hopenienė 

2019-04-25 Metodinė priemonė, tema „I. Mintz pradžiamokslio 

fortepijonui  „Hello piano“ pristatymas“ O. Navickienė 

2019-04-25 Praktikumas, tema „A. N. Strelnikovos kvėpavimo metodika 

ir jos pritaikymas mokytojams ir jauniesiems atlikėjams“ Vedė mokytoja 

I. Orentaitė – Mukienė 

2019-04-25 Edukacinė veikla, tema  „Spalvoto molio plastika“  

Mokytoja R. Rakauskienė 

2019-10-04 Tarptautinėje metodinėje praktinėje konferencijoje“ 

skaitytas metodinis pranešimas tema „Fiziologinių ypatumų formavimas, 

mokantis groti akordeonu: C. Jacomucci fiziologinio pasirengimo groti 

akordeonu sistema“ mokyt. K. Dabravolskaitė 

2019-12-04 Apskrito stalo diskusija, tema  ,,Kaip ruošti gabius vaikus 

labai atsakingiems koncertams ir konkursams?” Organizavo  

G. Rancevas 

2019 m. balandžio 24-25 d. vyko Metodinės dienos Elektrėnų meno 

mokykloje. EŠPC. Atsakinga mokyt. O. Navickienė (Metodinių grupių 

susirinkimų protokolai)  

2019 m. birželio 11 d. vyko Elektrėnų ir Palangos meno mokyklų bendra 

metodinė diena – gerosios patirties sklaida. 5 mokyklos pedagogai skaitė 

metodinius pranešimus, vedė atviras pamokas. 

Tobulinti 

mokytojų 

kvalifikaciją 

Dalyvavimas 

kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose 

5 dienos per 

metus  

2019 metais mokyklos mokytojai savo kvalifikaciją tobulinimo 125 

dienas (755 akademinės valandos).  Vidutiniškai kiekvienas mokytojas, 

per 2019 metus, tobulino savo bendrąsias bei profesines kompetencijas 

4,5 dienos.  

Mokytojai kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytas žinias ir 

gebėjimus gerąją savo kolegų patirtimi dalinosi su mokyklos mokytojais, 

įgytas žinias pritaikė savo praktinėje veikloje.  

Visų bendruomenės narių bendravimas buvo pagrįstas demokratijos 

principais, su mokyklos veikla susijusios problemos buvo aiškinamos 



mokyklos institucijų lygmenyje, kai kurie iškilę klausimai – su 

savivaldybės švietimo skyriaus specialistais. 

Pedagogų tobulinimosi renginiai vyko: Elektrėnų švietimo paslaugų 

centre, LMTA Karjeros ir kompetencijų centre, VŠĮ Trakų Švietimo 

centre, Kauno pedagogų kvalifikacijos centre, Prienų švietimo pagalbos 

tarnyboje, Kauno rajono švietimo centre, Šiuolaikinių inovacijų diegimo 

ir kompetencijų ugdymo centre, Palangos švietimo pagalbos tarnyboje, 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre.  

Mokyklos vadovai 2019 metais savo kompetencijas seminaruose, 

konferencijose, mokymuose kėlė 73 valandas, 5 vidutiniškai dienas.  

Sudarytos sąlygos 

mokytojams įgyti 

aukštesnę kvalifikaciją 

1 mokytojas Pagal sudarytą mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2019 - 2021 

m. atestacijos programą buvo numatyta atestuoti 1 mokytoją. Mokytojai 

K. Dabravolskaitei norėjusiai atestuotis vyr. mokytojos kategorijai, pagal 

surinktus rodiklius atestacinės komisijos sprendimu buvo pasiūlyta 

atestuotis aukštesnei kategorijai ir atestaciją nukelti į 2020 m. 

Metodinių grupių 

pasitarimų 

organizavimas apie 

ugdomosios veiklos 

formų gerinimą 

Kas mėnesį Ugdomosios veiklos stebėsena vykdoma reguliariai ir planingai. 

Aptariant stebėsenos rezultatus, buvo tobulinamos mokytojų bendrosios 

ir dalykinės kompetencijos. Pastovūs susirinkimai vyko sausio – gegužės 

mėn. (susirinkimų protokolai)  2019-2020 m. m. dėl vadovų darbo 

skirtingomis darbo dienomis – klausimai buvo sprendžiami individualiai.  

Metodinių grupių 

veiklos planų 

derinimas ir 

veiklos dokumentų 

analizė 

Mokyklos 

tarybų 

posėdžiai, 

susirinkimai 

Pagal mokytojų praktinės veiklos įsivertinimo formą, 2019 metais 

metodinių grupių vadovai rengė ataskaitas. Jose plačiau ir tiksliau 

atsispindi ne tik metodinės grupės veikla, bet ir mokytojo veiklos 

įsivertinimas. Pagal tą pačią lentelę daugelis mokytojų pasidarė savo 

veiklos savianalizę. Mokykloje veikia metodinė taryba. 2019 m. vyko 5 

mokyklos metodinės tarybos posėdžiai, (2019-02-19 BDR-145; 2019-

05-14 BDR-163; 2019-06-17 BDR-172; 2019-10-28 BDR-192; 2019-

12-05 BDR-200),  79 metodinių grupių susirinkimai, kuriuose  buvo 

aptariami mokyklos ugdymo veiklos klausimai. Mokykloje vykstant 

mokytojų kaitai, į metodinių grupių gretas įsiliejo nauji jauni mokytojai. 

Metodinėse grupėse buvo analizuojamos ir vertinamos dalykų ugdymo 

programos, nagrinėjamas ugdymo turinio planavimas ir įgyvendinimas. 

II tikslas. Plėtoti švietėjišką veiklą ir meninę labdarą 

1.Uždavinys. Ugdyti menines kompetencijas per konkursinę, projektinę, koncertinę, parodinę veiklą. 

-

o01.01.04

. 

Neformalųjį 

ugdymą 

teikiančios 

Organizuoti 

tradicinius 

bei rengti 

Tradicinių mokyklos 

renginių, koncertų 

organizavimas  

18 vnt.   

 

Mokykloje suorganizuota 18 tradicinių renginių, koncertų.  

2019-01-12 Koncertas sausio 13- osios proga. Organizavo  

E. Petkevičius, K. Dabravolskaitė  



ugdymo 

proceso ir 

veiklos 

organizavimas 

Elektrėnų 

meno 

mokykloje 

naujus 

renginius, 

parodas 

2019-02-15 Koncertas – minėjimas valstybės atkūrimo metinėms 

paminėti „Aš myliu Lietuvą“ Organizavo E. Petkevičius, G. Židonytė 

A.Medzikauskas  

2019-03-08 Šventinis mokyklos renginys - festivalis kovo 11-osios 

proga. Organizavo V. Gumbienė, R. Hopenienė 

2019-03-14 Akordeono specialybės mokinių koncertas „Konkurso 

belaukiant“ Organizavo K. Dabravolskaitė 

2019-05-06 Tarptautinės akordeono dienos minėjimas – koncertas. 

Organizavo akordeono metodinės grupės mokytojos 

2019-05-18 Koncertas mokyklos kiemelyje „Su pavasariu“ Organizavo 

A. Medzikauskas, G. Židonytė 

2019-05-20 Akordeono specialybės mokinių koncertas šeimos dienai 

paminėti „Jums tėveliai“ Organizavo akordeono specialybės mokytojos 

2019-05-05 Jaunučių ir jaunių choro dalyvavimas Šventinėse mišiose, 

Motinos dienos proga Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių 

Karalienės bažnyčioje.   Organizavo E. Petkevičius, A. Balnionytė-

Grajevskė 

2019-06-02 Jaunių choro dalyvavimas Šventinėse mišiose, Tėvo dienos 

proga Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje. 

Organizavo E. Petkevičius, A. Balnionytė -Grajevskė 

2019-06-03 Mokyklos mokytojų ir mokinių pagerbimo šventinis  

koncertas „Padėka“ organizavo R. Hopenienė 

2019-06-04 Pagrindinio ugdymo mokinių programos baigimo šventė 

organizavo R. Hopenienė, R. Striškaitė 

2019-06-06 Pradinio  ugdymo mokinių programos baigimo šventė 

Organizavo R. Hopenienė, R. Striškaitė, R. Gritienė 

2019-09-02 Mokslo ir žinių dienos - Rugsėjo 1-osios šventė Organizavo 

E. Petkevičius, I. Orentaitė- Mukienė, G. Rancevas 

2019-11-28 Susitikimas – koncertas su lietuvių kompozitoriumi  

T. Šlaustiene. Organizavo O. Navickienė 

2019-11-21 Muzikinė popietė  „Muzika iš kino filmų ir miuziklų“ 

organizavo R. Striškaitė, D. Niccolini 

2019-11-21 Akordeono specialybės mokinių koncertas „Konkurso 

belaukiant“. Organizavo A.Merkienė 

2019-11-28 Koncertas – vakaronė ,, Aš jau moku“ akordeono 

specialybės mokiniams. Organizavo J. Janavičiūtė 

2019-12-13 Kalėdinis koncertas – susirinkimas „Vėrinys Kalėdoms“, 

organizavo A. Balnionytė –Grajevskė, I. Orentaitė - Mukienė 



Ekspozicijos švietimo 

paslaugų centre, 

viešojoje bibliotekoje, 

kultūros centre ir kt.  

18 vnt.  2019 m. dailės skyriaus mokinių darbai dalyvavo 2 tarptautinėse  

parodose, mokytojos  surengė 18 dailės skyriaus mokinių kūrybinių 

darbų parodų už mokyklos ribų ne tik savivaldybėje. (Dailės skyriaus 

MG susirinkimų  protokolai 2019 m., mokyklos mėnesio planai) 

2019-01 mėn. Paroda „Gyva istorija“ Abromiškių reabilitacinėje 

ligoninėje. Organizavo J. Davidavičienė, G. Mataitienė 

2019-01-02 mėn. Absolventų darbų paroda „Nuo linijos iki spalvos“ 

Abromiškių reabilitacijos ligoninėje. J. Davidavičienė, G. Mataitienė 

2019-02 mėn. Kūrybinių darbų paroda „Fantazija“ Elektrėnų viešojoje 

bibliotekoje R. Rakauskienė 

2019- 04 mėn. keramikos darbų paroda „Velykiniai ženklai“ Lietuvos ir 

jaunimo centre Vilniuje. R. Rakauskienė 

2019-04 mėn. Kūrybinių darbų paroda „Mainos rūbai margo svieto“ 

Abromiškių reabilitacijos ligoninėje. J. Davidavičienė, G. Mataitienė 

2019-04 mėn. Retrospektyvinė Lietuvos mokinių dailės olimpiados 

mokinių paroda Švietimo paslaugų centre. G. Mataitienė 

2019-04 Dailės paroda „Karklų rykštės nusijuoks ir tuojau žaliai 

išsprogs“ Elektrėnų viešojoje bibliotekoje. G. Mataitienė 

2019-05 mėn. Dailės skyriaus mokinių paroda „Aš knygos iliustratorius“ 

Vievio miesto biblioteka. E. Sabockytė- Skudienė 

2019-06 mėn. Keramikos darbų paroda „Margaspalvės lėkštės“ 

Elektrėnų švietimo paslaugų centre. R. Rakauskienė 

2019-09 mėn. Kūrybinių darbų paroda „Vasara ant palangės“ Elektrėnų 

švietimo paslaugų centras. J. Davidavičienė 

2019-09 mėn. Kūrybinių darbų paroda „Kur spalvos“ Elektrėnų viešoji 

biblioteka. J. Davidavičienė 

2019-11 mėn. Elektrėnų meno mokyklos mokinių kūrybinių darbų 

paroda „Atspindys“ Gilučių seniūnijos salė. J. Davidavičienė 

2019-11 mėn. Darbų paroda „Šerkšno laiškai“ Elektrėnų viešojoje 

bibliotekoje G. Mataitienė 

2019-12 mėn. darbų paroda „Tarp dizaino ir skulptūros“ Vievio viešoji 

biblioteka. A. Urbietis 

2019-12 mėn. Kūrybinių darbų paroda „Pievoje“ Abromiškių 

reabilitacinėje ligoninėje. G. Mataitienė 

2019-12 mėn. EMM mokinių kūrybiniai darbai respublikinėje parodoje 

„Praeities etiudai“ Kauno respublikinėje ligoninėje. A. Urbietis 

2019-12 mėn. Tarptautinio vaikų ir jaunimo meninės kūrybos konkurso 

„Kalėdinis atvirukas“ darbų paroda Lietuvos Seime. G. Mataitienė 



2019-12 mėn. Vaikų ir jaunimo meninės kūrybos konkurso „Pažink 

gamtą“ darbų paroda Vilniuje ,Lietuvos gamtos tyrimų centre. J. 

Davidavičienė, G. Mataitienė 

Įvairių meninių 

atsiskaitymo formų 

organizavimas 

13 vnt.  

 

Mokiniai  ugdomi daugiau pažinti save, mokėti įsivertinti savo 

pasiekimus per mokykloje organizuojamą meninę veiklą: 

2019-03-07  Mokyklinis pianistų etiudų konkursas „Allegro“ 

Organizavo O. Navickienė. 

2019-03-28 Muzikinė popietė antrojo instrumento mokiniams 

„Pavasario spalvos“  V. Karžinauskienė 

2019-03-27 Pagrindinio ugdymo klasių mokinių patikra –varžytuvės 

„Dvibalsiukas“ Organizavo J. Špikienė 

2019-04-09 Fortepijoninės muzikos popietė „Kompozitorės Ž. Metallidi 

kūryba“. Organizavo R. Hopenienė 

2019-05-09 Muzikinė popietė antrojo instrumento mokiniams 

„Dvidešimt linksmų pirštukų“ Organizavo V. Karžinauskienė 

2019-05-21 Koncertas – renginys, tema „Klasicizmas dailėje ir 

muzikoje“. Organizavo O. Navickienė, R. Rakauskienė 

2019-05-27 Fortepijono specialybės mokinių koncertas „Stambios 

formos kūrinių žavesys“ Organizavo O. Navickienė, L. Lankutytė,  

D. Niccolini 

2019-10-22 Fortepijono muzikinė popietė „Rudens spalvos“ Organizavo 

R. Striškaitė, G. Garmašaitė 

2019-11-21 Muzikinė popietė „Iš kino filmų ir miuziklų“. Organizavo  

R. Striškaitė, D. Niccolini 

2019-11-21 Antrojo instrumento mokinių muzikinė popietė  

„Muzikinė dėžutė“ Organizavo V. Karžinauskienė 

2019-12-09 Fortepijono specialybės mokinių muzikinė popietė „Įvairių 

šalių muzika“. Organizavo R. Striškaitė, G. Garmašaitė 

2019-12-18 Muzikos istorijos viktorina. Organizavo G. Židonytė,  

A. Medzikauskas 

2019-12-19 Fortepijono specialybės mokinių koncertas – viktorina 

„Polifonija ir menas“ Organizavo O. Navickienė, R. Striškaitė 

Lietuviškos muzikos 

puoselėjimas 

3 vnt.  

 

Mokyklos mokytojai Kiekvienais metais mokykloje organizuoja įvairių 

formų renginius puoselėjant lietuvišką muziką.  

2019-03-08 Elektrėnų savivaldybės mokyklų jaunųjų atlikėjų festivalis 

„Lietuva brangi“ Organizavo R. Hopenienė, V. Gumbienė 



2019-04-17 Respublikinis lietuvių liaudies dainų festivalis „Iš liaudies 

dainų skrynelės 2019“ Organizavo G. Židonytė,  A.Medzikauskas 

2019-11-28 jau eilę metų vyksta tradicinis mokyklos renginys -   

susitikimas su lietuvių kompozitoriumi. Šiemet mokiniai ir mokytojai 

susipažino su kompozitorės Tatjanos Šlaustienės kūryba, mokiniai grojo 

kompozitorės kūrinius, bendravo gyvai, mokėsi kaip interpretuoti jos 

kūrinius, sužinojo kaip atsiranda kūriniai, diskutavo kaip tampama 

kompozitoriumi. Organizavo O. Navickienė, R. Hopenienė, V. Gumbienė 

Mokykloje 

organizuojami 

festivaliai, konkursai 

9 vnt.  2019-03-08 Elektrėnų savivaldybės mokyklų jaunųjų atlikėjų festivalis 

„Lietuva brangi“ Organizavo R. Hopenienė, V. Gumbienė 

2019-04-17 Respublikinis lietuvių liaudies dainų festivalis „Iš liaudies 

dainų skrynelės 2019“ Organizavo G. Židonytė, A.Medzikauskas 

2019-04-19 XVIII Respublikinis fortepijoninių ansamblių konkursas 

„Skambinu su draugu“  Organizatorė O. Navickienė. 

2019-05-02 II Elektrėnų vargonų festivalis. Organizavo R. Striškaitė 

2019-05-24 XII Respublikinis lengvosios muzikos ir džiazo festivalis-

konkursas „Elektrėnų žiburiukai 2019“ Organizavo E. Petkevičius. 

2019-10-04 Mokinių piešinių konkursas ant asfalto „Žydintis kelias“. 

Organizavo R. Rakauskienė, A. Urbietis 

2019-11-17 IV- asis Chorų festivalis Šv. Cecilijos garbei. Organizatorė 

A. Balnionytė - Grajevskė.  

2019-12-19 Tradicinis XVII- asis muzikuojančių ir kūrybingų šeimų 

festivalis „Atrieda kalėdos“ Organizavo R. Hopenienė, V. Gumbienė 

2019-12 mėn. Elektrėnų savivaldybės mokinių kūrybinio atviruko 

konkursas „Kalėdinis paštas“. Organizatorė G. Mataitienė 

(Direktoriaus įsakymai) 

Dalyvavimas 

koncertuose, miesto, 

savivaldybės šventėse 

Pagal poreikį   

 

Mokyklos mokiniai per 2019 metus koncertavo 12-oje  įvairiuose miesto 

šventėse, koncertuose, minėjimuose ir kt. 

2019-02-11 Koncertas „Aš myliu Lietuvą“ , skirtas Lietuvos valstybės 

dienai paminėti Elektrėnų globos namuose. Organizavo 

A.Medzikauskas, G. Židonytė 

2019-02-12 Pučiamųjų specialybės mokinių dalyvavimas Elektrėnų 

sportininkų apdovanojimo ceremonijoje. Organizavo E. Petkevičius,  

V. Stanaitis, O. Maksimec 

2019-02-14 Koncertas- minėjimas „Su švente, Lietuva“ Abromiškių 

bibliotekos salėje dalyvavo mokyt. V. Karžinauskienės, R. Striškaitės 

mokiniai 



2019-02-16 Vasario 16-osios minėjimo koncerte EKC dalyvavo 

pučiamųjų orkestras, vadovas V. Stanaitis 

2019-03-08  Dalyvavimas pradinės mokyklos koncerte, skirtame Kovo 

11 dienai paminėti. Organizavo A.Merkienė 

2019-03-18 Dalyvavimas šventiniame koncerte „Aš myliu Lietuvą“ 

Gilučių kultūros centre. Organizavo A.Medzikauskas, G. Židonytė 

2018-05-03 Šventiniame renginys Motinos dienai paminėti Vievio meno 

mokykloje su klasės mokiniais dalyvavo mokyt. G. Židonytė  

2019-05-03 Šv. Florijono dienos minėjime dalyvavo  akordeonistų  

orkestras bei MG grupės mokiniai. Vadovė K. Dabravolskaitė, 

Organizavo E. Petkevičius 

2019-05-05 Šventinėse mišiose motinos dienai dalyvavo mokyklos 

chorai bei solinio dainavimo mokiniai, vadovė A. Balnionytė- 

Grajevskė, mokyt. I. Mukienė 

2019-05-09 Šventinis koncertas skirtas Europos dienai. Dalyvavo puč. 

Orkestras. Vadovas V. Stanaitis 

2019-05-18 Pučiamųjų orkestro dalyvavimas Tarptautiniame chorų 

festivalyje „Mūsų dainose“ Vievyje. Vadovas V. Stanaitis 

2019-06-02 Šventinėse mišiose tėvo dienai dalyvavo mokyklos jaunių 

choras. Vadovė A. Balnionytė -Grajevskė 

Mokinių pasirodymai 

viešose erdvėse 

Pagal poreikį 

 

Mokyklos mokinių pasirodė 25 koncertuose už mokyklos ribų:  

2019-01-11 mokyt. A. Stankevičiaus mokinių pasirodymas koncerte –

minėjime, skirtame sausio 13 d. Organizavo E. Petkevičius 

2019-04-01 Elektrėnų meno mokyklos mokinių pasirodymas Vievio 

kultūros centre. Organizavo R. Hopenienė 

2019-04 7-13 d. Pučiamųjų orkestro dalyvavimas Pasaulio U18 ledo 

ritulio čempionate Elektrėnuose. Organizavo E. Petkevičius, pučiamųjų 

skyriaus mokytojai 

2019-04-11 Mokinių dalyvavimas Žebertonių bendruomenės renginyje 

„Lietuva brangi“, skirtame J. Naujalio 150-osioms gimimo metinėms 

paminėti. Organizavo V. Karžinauskienė 

2019-04-15 Žodžio ir smuiko muzikos vakaras Elektrėnų globos 

namuose. Organizavo R. Gritienė 

2019-05-13 Koncertas „Muzika šeimai“ Kietaviškių kultūros centre. 

Dalyvavo A.Medzikausko, R. Vaičekonytės- Chveduk, G. Židonytės 

mokiniai 



2019-05-20 Renginys „Smuiko muzikos ir literatūros vakaras“ Elektrėnų 

globos namuose. Organizavo R. Gritienė 

2019-05-25 Poezijos pavasaris Elektrėnuose dalyvavo akordeonistų ir 

solinio dainavimo specialybės mokiniai. Organizavo R. Hopenienė 

2019-05-28 EMM mokinių dalyvavimas Vievio meno mokyklos 

jubiliejiniame koncerte. Organizatorius E. Petkevičius 

2019-05-28 Dalyvavimas konferencijoje „Vaikų teisių apsauga 

Elektrėnų savivaldybėje“. Mokytojos G. Židonytės mokiniai 

2019-06-01 Bliuzo vakaras Elektrėnuose. Dalyvavo E. Petkevičiaus 

mokinė 

2019-07 mėn. XXIX Tarptautiniame jaunųjų menininkų seminaras 

,,Gintarinė svetainė“. Mokytojo G. Rancevo mokinys dalyvavo 2 

koncertuose 

2019-07 29-31 d. ,Birštono vasaros menų akademija-2019. Dalyvavimas 

koncertuose ,,Vakaro serenados“ , mokytojas G. Rancevas  

2019-08-23 Dalyvavimas maratono nuo Elektrėnų iki Trakų dalyvių 

palydėtuvėse. Mokyt. A.Merkienė, K. Dabravolskaitė 

2019-08-24 Džiazo festivalis „Jaunystė 2019“ Organizavo E. 

Petkevičius. Dalyvavo E. Petkevičiaus, A. Merkienės, I. Orentaitės- 

Mukienės, K. Dabravolskaitės mokiniai 

2019-09-01 Muzikinis sveikinimas, skirtas mokslo žinių dienai 

Elektrėnų bažnyčioje. Organizavo E. Petkevičius 

2019-09-04 Muzikinių numerių pristatymas Semeliškų bibliotekos 

atidaryme. Mokytojos A.Merkienė, K. Dabravolskaitė 

2019-10-03 Dalyvavimas renginyje – koncerte „Pasaulinė muzikos 

diena“ “ Žebertonių VšĮ bibliotekoje. Organizavo V. Karžinauskienė  

2019-10-04 Mokinių dalyvavimas šventiniame renginyje ,skirtame 

Mokytojų dienos proga profesinėje mokykloje. Mokytojos A. Merkienė, 

K. Dabravolskaitė 

2019-10-14 Literatūrinė muzikinė popietė Elektrėnų globos namuose. 

Organizavo R. Gritienė 

2019-10-14 Styginių instrumentų mokinių dalyvavimas renginyje 

„Aukso vainikas“ Elektrėnų viešojoje bibliotekoje. Mokytoja R. Gritienė 

2019-10-21 Koncertas „Jaunieji fortepijono lyderiai“ Kauno 

filharmonijoje.  Koncerte pasirodė B. Radvilaitė, mokyt. O. Navickienė 

2019-11-06 Dalyvavimas J. Židonytės parodos „Metai su akvarele“ 

pristatyme. Mokytojo G. Rancevo mokiniai 



2019-11-08 Dalyvavimas O. R. Šakienės poezijos knygos pristatyme 

„Širdies balsas“. Mokytoja R. Gritienė su mokiniais 

2019-11-14 Literatūrinė muzikinė popietė Elektrėnų globos namuose. 

Organizavo R. Gritienė 

2019-11-11 Koncertas „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“. Dalyvavo 

V. Karžinauskienės, J. Janavičiūtės mokiniai 

2019-11-11 Koncertas Abromiškių reabilitacinėje ligoninėje. Mokytojų 

R. Gritienės, G. Rancevo mokiniai 

2019-12-01 Mokinių dalyvavimas neįgaliųjų šventėje Semeliškių 

parapijos namuose. Mokytojos A.Merkienė, R. Hopenienė 

2019-12-02 Koncertas Elektrėnų bibliotekoje, parodos pristatymo proga. 

Dalyvavo fortepijono specialybės mokiniai.  

2019-12-13 Koncertas „Švenčių belaukiant“ Vievio pradinės mokyklos 

Kazokiškių skyriaus mokiniaims. Organizavo akordeono metodinės 

grupės mokytojos. 

2019-12-14 Dalyvavimas Dziudo federacijos 40-mečio renginyje. 

Mokytojo G. Rancevo mokiniai 

2019-12-19 Dalyvavimas adventiniame koncerte „Artėjančio stebuklo 

belaukiant“ Elektrėnų visuomenei Elektrėnų viešojoje bibliotekoje. 

Dalyvavo fortepijono, styginių , akordeono spec. mokiniai. 

2019-12-19 Koncertas „Skamba muzika draugams " Vievio muzikos 

mokykloje mokytojo G. Rancevo mokiniai 

2019-12-19 Dalyvavimas renginyje „Kvepiančios kalėdos“ Vilniaus 

Šviesos pradinėje mokykloje. Mokytojai G. Garmašaitė, D. Balys, R. 

Striškaitė 

2019-12-20 Dalyvavimas kalėdiniame koncerte Elektrėnų „Versmės“ 

gimnazijoje. Mokytoja A.Merkienė 

Dailės skyriaus 

mokinių dalyvavimas 

konkursinėse parodose  

18 vnt. Per 2019 m. dailės skyriaus mokiniai dalyvavo 6 tarptautinėse 

konkursinėse parodose, 12 respublikinėse konkursinėse parodose 

2019-01 mėn. FAI Tarptautinis mokinių piešinių konkursas ,,Svajoju 

skraidyti...“ Lietuvos aviacijos muziejus J. Davidavičienė, G. Mataitienė 

2019-02 mėn. 47 Tarptautinis vaikų ir jaunimo kūrybos konkursas 

,,Chemija" Lidice 2019. Čekijos respublika. J. Davidavičienė, G. 

Mataitienė 

2019-03 mėn. Tarptautinis vaikų kūrybinių darbų konkursas 

 „WAVE ON WAVE - 2019“. Klaipėda. R.Rakauskienė,  

J. Davidavičienė, E. Sabockytė, G. Mataitienė 



2019-06 mėn. Tarptautinis mokinių keramikos darbų konkursas 

„Ženklas“. Vilnius. R. Rakauskienė 

2019-09 mėn. Tarptautinis vaikų piešinių konkursas „Taikūs miestai“. 

Hirošima, Japonija. J. Davidavičienė, G. Mataitienė 

2019-11 mėn. Tarptautinis vaikų kūrybos darbų konkursas Mini restArt 

 „ The hidden world of beetls and insects“. Prancūzija. G. Mataitienė,  

J. Davidavičienė  

Mokyklos mokytojų 

pasirodymai viešose 

erdvėse 

Pagal poreikį 2019-01-12 Mokyklos mokytojų koncertas  - minėjimas, skirtas 

,,Sausio 13 dienos aukų atminimui pagerbti. Elektrėnų bažnyčia. 

Organizatorius E. Petkevičius 

2019-02-12 Solo kūrinius atliko mokytojas A. Stankevičius Elektrėnų 

geriausių sportininkų apdovanojimo šventėje 

2019-02-15 Vasario 16-osios koncertas. Mokytoja R. Gritienė atliko solo 

2019-03-08 Mokytojų vokalinis ansamblis pasirodė festivalyje „Lietuva 

brangi“ J. Špikienė, R. Hopenienė, 

A.Balnionytė – Grajevskė, A.Merkienė, O. Navickienė, R. Gritienė 

2019-03-08 solo pasirodymas mokytojos I. Orentaitės- Mukienės 

festivalyje „Lietuva brangi“  

2019-03-17 Dalyvavimas respublikiniame festivalyje „Mokytojas ir 

mokinys“ Vilniaus šv. Kotrynos bažnyčia. Mokytoja R. Gritienė 

2019-04-21 Velykinis varinių pučiamųjų instrumentų koncertas. 

Elektrėnų bažnyčia. Organizavo ir grojo mokytojas V. Stanaitis 

2019-04-26 Muzikinis pasirodymas Elektrėnų knygų mugėje. Mokytojas 

L. Ivanauskas  

2019-05-03 Mokytoja K. Dabravolskaitė dalyvavo šv. Florijono šventėje 

2019-05-28 Mokytoja K. Dabravolskaitė, I. Orentaitė- Mukienė, A. 

Grajevskė, R. Vaičekonytė- Chveduk  dalyvavo dalyvavo šventiniame 

renginyje VMM 

2019-06-03 Padėkos koncerte mokykloje grojo O. Maksimec,  

V. Stanaitis, A. Stankevičius 

2019-09-27 Mokytojo dailės darbų eksponavimas parodoje „Mokytojų 

kūryba“ Mokytojai A. Urbietis, A. Lučkienė 

2019-10-03 Jazz trio koncerte grojo mokytojas O. Maksimec 

2019-09-23;10-14;12-10 mokytojos R. Gritienės pasirodymai globos 

namuose 

2019-10-14 Renginyje „Aukso vainikas“ mokytojos R. Gritienės solo 

pasirodymas 



2019-12-11 vaikų ir moksleivių TV dainų dainelės konkursas. Grojo 

mokytojas O. Maksimec 

2019 m. dailės mokytojų sukurtos sceninės dekoracijos mokyklos 

scenoje. Mokytojai: J. Davidavičienė, G. Mataitienė, E. Sabockytė- 

Skudienė, R. Rakauskienė 

Dalyvauti 

festivaliuose, 

konkursuose, 

olimpiadose, 

projektuose 

Mokinių laimėjimai 

tarptautiniuose, šalies 

festivaliuose, 

konkursuose, parodose 

Konkursuose 

prizines vietas 

užėmė 188 

mokinių.  

Konkursuose 

laureatais tapo 

77 mokinių. 

 

Aukštesnio meninio intelekto ir gebėjimų mokiniai buvo skatinami 

dalyvauti konkursuose, olimpiadose, koncertinėse programose. Patys 

gabiausieji ugdytiniai individualizuoto ugdymo dėka pasiekė puikių ir 

aukštų rezultatų. . 2019 m. mokyklos atlikėjai aktyviai dalyvavo ir 

sėkmingai reprezentavo Elektrėnų savivaldybės ir mokyklos vardą 26 

tarptautiniuose, 21 rajoniniuose ir respublikinių festivaliuose bei 

konkursuose: tarptautinių ir respublikinių konkursų 77 laureatai ir 18 

diplomantų, 15 mokinių gavo padėkas. Į koncertinę, edukacinę veiklą 

įsitraukė 100 % visų skyrių mokinių. Vidutinių, žemesnių gebėjimų 

mokiniai daugiau buvo skatinami pasirodyti mokyklos koncertuose, 

pasirodymuose, parodų eksponavime, projektinėje veikloje. 

Mokinių pasirodymai 

savivaldybės bei 

mokyklos 

festivaliuose, 

konkursuose 

55 % mokinių Mokyklos mokiniai dalyvavo savivaldybės bei mokyklos konkursuose, 

festivaliuose, olimpiadose. Mokiniai siekė aukščiausių įvertinimų, 

tobulino bendravimo, pažinimo kompetencijas. 

2019-03-08 Elektrėnų savivaldybės mokyklų jaunųjų atlikėjų festivalis. 

Dalyvavo 64 mokiniai, kuriuos ruošė 18 mokytojų. Organizavo  

R. Hopenienė, V. Gumbienė  

2019-03-13 Mokyklos pianistų etiudų konkursas „Allegro“.  Dalyvavo 

mokyklos 2-6 klasių pianistai. Buvo apdovanoti geriausiai pasirodžiusieji 

mokiniai. Organizavo O. Navickienė 

2019-03-27 Solfedžio pratimų varžytuvės- konkursas „Dvibalsiukas“. 

Konkurse varžėsi 5-7 klasių mokiniai grupėmis ir individualiai. 

Organizavo J. Špikienė 

2019-04-19 Respublikinis fortepijoninių ansamblių konkursas 

„Skambinu su draugu“ Dalyvavo 7 mokyklos fortepijoniniai duetai. 

Organizatorė O. Navickienė 

2019-04 mėn. Elektrėnų savivaldybės vaikų ir mokinių piešinių 

konkursas „Mano šeima“. Organizatorė J. Davidavičienė 

2019-05-02 II-asis Elektrėnų vargonų festivalis. Dalyvavo 23 mūsų 

mokyklos mokiniai. Organizatorė R. Striškaitė 



2019-05-24 XII Respublikinis lengvosios muzikos ir džiazo festivalis-

konkursas „Elektrėnų žiburiukai 2019” Mokyklą atstovavo 19 mokinių. 

Organizatorius E. Petkevičius 

2019-10-04 Dailės skyriaus mokinių piešinių ant asfalto akcija – 

konkursas „Žydintis kelias“ Dalyvavo pradinių klasių dailės skyriaus 

mokiniai. Organizatoriai: R. Rakauskienė, A. Urbietis 

2019-11-17 Chorų festivalis šv. Cecilijos garbei. Dalyvavo mokyklos 

jaunučių, jaunių chorai. Organizatorė A.Balnionytė –Grajevskė 

2019-12-02 Elektrėnų savivaldybės mokinių kūrybinių atvirukų 

konkursas ,,Kalėdinis paštas'' . Organizavo G. Mataitienė 

(Mokyklos direktoriaus įsakymai, MG protokolai, ataskaitos) 

Rengti ir 

vykdyti 

meninis 

projektus 

 

Meninių projektų 

rengimas ir 

vykdymas 

savivaldybėje, 

respublikoje 

3 vnt.  Elektrėnų savivaldybės švietimo ir ugdymo programos finansuojamos 

vasaros užimtumo projekto "Vasara kūrybinėse dirbtuvėse"  (vasaros 

stovykla Elektrėnų meno mokyklos styginių instrumentų ansamblio 

nariams, kitų spec. mokiniams) vykdymas, 2019 m. birželis, mokytoja 

R. Gritienė;  

vaikų socializacijos projekto 2019 metams „ Talentingi ir gabūs vaikai – 

šviesios ateities pamatas“ (mokyt. O. Navickienė) vykdymas 

Dailės skyriaus mokiniai, mokytojai dalyvavo Vievio kultūros centro 

organizuotame respublikiniame projekte „Mūsų dainose“ (Elektrėnų sav. 

Gilučių kultūros centras – paroda) 2019 m. lapkritis- gruodis.  

Išvykos, veiklos 

netradicinėje aplinkoje  

14 vnt.  Mokyklos mokytojai mokiniams organizavo 14 išvykų:  

2019-03-03 edukacinė- pažintinė išvyka į Kauno dramos teatrą. 

Mokytojai G. Židonytė, A.Medzikauskas 

2019-03-29 Edukacinė išvyka į Vilniaus dailės galeriją. Mokytoja R. 

Rakauskienė 

2019-04-16 edukacinė išvyka į NDG „Kinų tapyba“ Mokytoja R. 

Rakauskienė, J. Davidavičienė 

2019-04-25 Išvyka į akordeonisto A. Rakausko koncertą Vilniuje. 

Mokytoja A.Merkienė 

2019-04-24 edukacinė- pažintinė išvyka į Merkinę,  Druskininkus. 

2019-05-11 ekskursija po Vilniaus senamiestį. Mokytoja A. Balnionytė- 

Grajevskė 

2019-05-14 išvyka į Fito dirbtuves Vievyje. Mokytoja V. Gumbienė 

2019-05-15 edukacinė išvyka į Kauno nac. M. K. Čiurlionio muziejų. 

Mokytojos R. Rakauskienė, J. Davidavičienė 



2019-06-04 Edukacinė išvyka į M. K. Čiurlionio nacionalinį muziejų 

Kaune. Mokytoja R. Gritienė 

2019-06-18 išvyka į Vilniaus J. Vienožinskio dailės mokyklą. 

Mokytojos R. Rakauskienė, E. Sabockytė- Skudienė 

2019-10-21 edukacinė- pažintinė išvyka į Kauno filharmoniją. 

D. Niccolini 

2019-10-29 edukacinė pažintinė išvyka į Vilniaus Valstybės pažinimo 

centrą. Mokytoja K. Dabravolskaitė 

2019-12-08 edukacinė išvyka į Lietuvos nacionalinį operos ir baleto 

teatrą. Mokytoja V. Gumbienė 

2019-12-19 Išvyka į VPIO „Trimitas“ koncertą. Mokytojas V. Stanaitis 

Dailės skyriaus mokiniai dalyvavo 9 dailės parodų pristatymuose, 

atidarymo renginiuose Elektrėnų viešojoje bibliotekoje. 

2. Uždavinys. Stiprinti bendradarbiavimą su mokyklomis ir socialiniais partneriais. 

01.01.04. Neformalųjį 

ugdymą 

teikiančios 

ugdymo 

proceso ir 

veiklos 

organizavimas 

Elektrėnų 

meno 

mokykloje 

Bendradarbia

uti  su 

kitomis 

meno  

mokyklomis 

ir socialiniais 

partneriais 

Respublikinių 

festivalių, konkursų, 

olimpiadų 

organizavimas 

9 vnt.  Buvo surengti ir įgyvendinti 4 festivaliai ir 5 konkursai. (Mokyklos 

metodinių grupių susirinkimų protokolai,  mokyklos mėnesiniai veiklos 

planai)  

2019-03-08 Elektrėnų savivaldybės mokyklų jaunųjų atlikėjų festivalis 

„Lietuva brangi“  

2019-04-19  Respublikinis fortepijoninių ansamblių festivalis-konkursas 

„Skambinu su draugu“ 

2019-04 mėn. Elektrėnų savivaldybės vaikų ir mokinių piešinių 

konkursas „Mano šeima“.  

 2019-05-02 II-asis Elektrėnų vargonų muzikos festivalis  

2019-05-24 Džiazo – lengvosios muzikos festivalis – konkursas 

„Elektrėnų žiburiukai 2019“  

2019-10-04 Dailės skyriaus mokinių piešinių ant asfalto akcija – 

konkursas „Žydintis kelias“  

2019-11-17 III chorų festivalis šv. Cecilijos garbei“  

2019-12-02 Elektrėnų savivaldybės mokinių kūrybinių atvirukų 

konkursas ,,Kalėdinis paštas'' .  

2019-12-19 Elektrėnų savivaldybės muzikuojančių ir kūrybingų šeimų 

festivalis „Atrieda kalėdos“ 

Tarpmokyklinio 

bendradarbiavimo 

svečių pasirodymai 

7 renginiai  Kiekvienais metais, mokykla bendradarbiaudama su kitomis respublikos 

muzikos, dailės, meno mokyklomis, sulaukia svečių koncertų, 

pasirodymų, dalinasi savo mokinių gebėjimais.  Suorganizuoti 7 

koncertai. (Mokyklos mėnesio planai, metodinių grupių protokolai) 



2019-01-24 B. Dvariono muzikos mokyklos mokyt. Z. Juozapavičiaus 

trimito klasės mokinių koncertas. Organizavo V. Stanaitis 

2019-02-04 Kauno J. Gruodžio konservatorijos akordeonistų koncertas. 

Organizavo K. Dabravolskaitė 

2019-02-13 Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokyklos ir B. 

Dvariono muzikos mokyklos mokinių koncertas. Organizavo  

R. Hopenienė 

2019-04-08 LMTA studento V. Kračiaus koncertas. Organizavo  

K. Dabravolskaitė 

2019-04-11 Nacionalinės  M. K. Čiurlionio menų mokyklos 12 kl. 

mokinės F. Hopenaitės (buvusios mūsų mokyklos mokinės) rečitalis 

(mokytoja A. Žvirblytė)  Organizavo R. Hopenienė 

2019-11-23 EMM ir Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ styginių 

instrumentų specialybės mokinių koncertas „Draugystės tiltai“. 

Organizavo G. Rancevas 

2019-12-04 EMM ir J. Tallat- Kelpšos konservatorijos mokinių 

koncertas „Kelionė stygomis“ Organizavo G. Rancevas, R. Gritienė 

Mokyklos 

pristatymas 

kitose 

savivaldybės 

įstaigose 

Dalyvavimas 

valstybinių švenčių 

minėjimuose, šventėse 

26 vnt. 2019 m. buvo suorganizuoti 3 šventiniai minėjimai mokykloje bei 

dalyvauta valstybinių švenčių minėjimuose savivaldybėje. 

Metodinių grupių: akordeono  - 4, fortepijono  - 3, pučiamųjų 

instrumentų – 5, styginių instrumentų – 3, dainavimo klasės - 7 , 

papildomo instrumento – 4. (metodinių grupių planai, ataskaitos) 

Koncertų, parodų 

organizavimas, 

skelbiant mokinių 

priėmimą į mokyklą 

4 vnt.  Kiekvienų mokslo metų pabaigoje mokykloje vyksta naujų mokinių 

priėmimas. Mokyklos mokytojai rengia įvairius susitikimus su miesto 

mokyklos, darželių auklėtiniais.  

2019-05-02 Susitikimas su darželio „Žiogelis“ auklėtiniais „Muzikos 

pažinimas“ Mokytoja L. Lankutytė su klasės mokiniais 

2019-05-13 Netradicinė pamoka- koncertas „Aš ir akordeonas“ 

Pradinėje mokykloje. Organizavo K. Dabravolskaitė 

2019-05-16 Koncertas lopšelio – darželio „Žiogelis“ ugdytiniams. 

Organizavo A. Merkienė 

2019- 05- 23 Mokyklos mokinių pasirodymas, pristatymas Pradinės 

mokyklos būsimų pirmokų tėvų susitikime su mokyklos atstovais. 

Organizatorė R. Hopenienė 

Kultūros institucijų, 

fondų, įvairių 

organizacijų koncertų 

8 vnt. Suorganizuoti 8 koncertai mokyklos, miesto bendruomenei: (mokyklos 

mėnesio planai) 



organizavimas miesto 

bendruomenei 

2019-01-06 Kalėdinių giesmių koncertas Trijų Karalių šventei. 

Organizavo E. Petkevičius 

2019-04-03 pianisto A. Vasiliausko paskaita- koncertas, skirtas  

S. Moniuškos 200-osioms gimimo metinėms paminėti. Organizavo 

E. Petkevičius  

2019-04-14 Vilniaus styginių kvarteto koncertas, skirtas Verbų 

sekmadieniui. Organizavo E. Petkevičius 

2019-05-31 Kamerinio ansamblio „Duo CoLore“ koncertas.  

Organizavo L. Lankutytė 

2019-09-24 „Duo CoLore“ koncertas, Organizavo L. Lankutytė 

2019-10-03 Jazz trio koncertas. Organizavo R. Hopenienė 

2019-10-11 Koncertas skirtas Juozo Naujalio 150-sioms metinėms 

pažymėti. Kauno Valstybinis Choras, dirigentas Petras Bingelis. 

Organizavo E. Petkevičius 

2019-12-15 Advento muzika. Kauno trio Elektrėnų bažnyčioje . 

Organizavo E. Petkevičius 

III Tikslas. Kurti saugią sėkmingam ugdymui(si) pritaikytą aplinką. 

1.Uždavinys. Gerinti, turtinti mokyklos materialinę bazę. 
01.01.04. Neformalųjį 

ugdymą 

teikiančios 

ugdymo 

proceso ir 

veiklos 

organizavimas 

Elektrėnų 

meno 

mokykloje 

Atnaujinti ir 

turtinti 

ugdymo 

priemonių 

bazę  

Bibliotekos fondo 

papildymas naujais 

vadovėliais, natomis, 

muzikos įrašais 

Pagal poreikį Biblioteka papildyta mokomąja muzikine ir dailėtyros literatūra – 79 vnt 
(186Eur) 

Įvairios medžiagos, 

dailės priemonės 

dailės skyriui 

Pagal poreikį Įsigytos priemonės: kartonas, molis, anglis, sausa pastelė, spalvotas 

popierius, tušas, tekstilinis kartonas, dekoravimo priemonės, lipalas, 

klijai, įvairūs pieštukai  (200Eur) 

Kompiuterinės įrangos 

įsigijimas  

1 kompiuteris  Nupirktas 1 kompiuteris- buhalterijai  (975Eur) 

Įranga mokyklos kompiuterių tinklui ,multimedijos projektorius, 

spausdintuvas, dokumentų naikiklis(493Eur) 

Instrumentų įsigijimas 7 vnt.  4 pianinais: 201 klasė,  116 klasė, 106 klasė, 214 klasė. (7500Eur), 2 

vokiškais akordeonais (rinktiniais bosais ir mažas, pritaikytas 

mažesniems mokiniams) (2100Eur), styginių instrumentų klasei 4/4 

smuiku (1500Eur) atnaujinta instrumentų bazė 

Nupirktos hidraulinė kėdė bei dviguba kėdė prie fortepijono 

salėje.(620Eur.) 

  



2. Uždavinys. Formuoti savitą mokyklos kultūrą, saugią ir palankią ugdymosi aplinką. 

  Mokyklos 

įvaizdžio 

stiprinimas 

Išnaudoti spaudos ir 

kitų informacijos 

priemonių teikiamas 

galimybes 

Pagal poreikį 2019 m. vietinėje ir respublikinėje spaudoje, mokyklos internetinėje 

svetainėje, Facebook socialiniame tinkle buvo publikuoti straipsniai apie 

mokykloje vykusius renginius, mokyklos mokinių bei mokytojų 

pasiekimus, informacinė sklaida apie renginius mokykloje. Kiekviena 

metodinė grupė savo veikla dalijosi mokyklos sienlaikraščiuose ne 

mažiau kai kartą per pusmetį. (Pusmečio metodinių grupių ataskaitos, 

patvirtintos mokyklos mokytojų posėdžiuose)  

 

Kaupti medžiagą apie 

mokyklos veiklą 

 Mokslo metų pabaigoje mokykloje atnaujinama mokyklos garbės lenta 

„Mokyklą garsinantys...“. Mokyklos sekretorė kaupia atnaujintą 

medžiagą mokyklos albume. 

 

Kurti 

svetingą ir 

saugią 

mokyklos 

aplinką 

Ilgalaikio turto 

remontas ir kito turto 

einamasis remontas  

Pagal poreikį Atliktas 106 klasės remontas,  instrumentų derinimas ir priežiūra (980 

Eur),  įstatytos naujos salės durys (1458 Eur). 

Ryšių paslaugų 

pirkimas 

130 Eur Ryšių paslaugos (130Eur) 

 

Raštinės reikmenų 

(popieriaus, segtuvų, 

rašiklių, klijų, įmaučių, 

trintukų, pieštukų ir 

kt.) pirkimas 

Pagal poreikį Įsigyta popieriaus spausdinimui, spalvoto popieriaus diplomams, 

dokumentams, natų dauginimui, įmaučių rinkiniai, segtuvai raštinėje 

 (220 Eur), 

išlaidos spausdintuvams ir kopijavimo aparatams (270 Eur), 

įsigyti du  spausdintuvai  (157 Eur) 

Spaudos prenumerata 

 

3 vnt. Mokykla prenumeruoja vietinius dienraščius „Elektrėnų žinios“, 

„Kronika“, muzikos žurnalą  „Muzikos barai“  

(245 Eur)  

Ūkinio inventoriaus, 

sanitarinių priemonių 

papildymas  

2422 Eur Nupirkti ir sumontuoti langų roletai (366 Eur),mikrofonai, ūkinis 

inventorius(1556 Eur) 

Buvo įsigytos visos būtinos sertifikuotos priemonės pagal poreikį 

(500 Eur) 

Komunalinių paslaugų 

pirkimas  

11323Eur Mokyklos patalpų šildymas ir apšvietimas, vandens nuotekų šalinimas, 

šiukšlių išvežimas  (11323 Eur) 

 

Informacinės sistemos 

elektroninio dienyno 

„Veritus“ naudojimo ir 

priežiūros paslaugos 

335Eur Visus metus buvo teikiamos  elektroninio dienyno naudojimo ir 

priežiūros paslaugos (335 Eur) 



Paslaugų pirkimas  420Eur Mokyklos apsaugos punkto išlaikymas, priešgaisrinės apsauga 

užtikrinimas,  kilimėlių keitimas (nuoma) prie mokyklos įėjimo, 

užtikrinant švaresnę aplinką mokykloje  (420Eur)  

 

PRITARTA 

Elektrėnų meno mokyklos tarybos susirinkime  
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