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Elektrėnai
I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Elektrėnų meno mokyklos 2019 metų suplanuotų veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą apibūdina pasiekti veiklos rezultatai. Jie
glaudžiai siejasi su 2019-2021 metų strateginio ir ugdymo planų tikslais bei uždaviniais, 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 33 mokytojai ir 2 koncertmeisteriai.
Strateginiame plane buvo numatyti šie strateginiai tikslai:
1. Gerinti meninio ugdymo kokybę, sukuriant palankiausias galimybes mokiniui realizuoti individualius gebėjimus.
2. Tobulinti mokytojų profesines kompetencijas.
3. Kurti saugią sėkmingam ugdymui(si) pritaikytą aplinką.
1 uždavinys. Sudaryti daugiau galimybių kiekvienam mokiniui patirti mokymosi sėkmę.
Vykdant įstaigos strategiją ugdymo srityje, mokykloje sudarytos sąlygos įgyvendinti 8 -nias formalųjį švietimą papildančia pradinio ir 7 –
nias pagrindinio ugdymo programas, 14 neformaliojo vaikų švietimo ir 2 neformaliojo suaugusiųjų ugdymo programas. 2019 m. į mokyklą buvo
priimti visi norintys ir turintys meninių gebėjimų mokiniai. Mokykloje 2018-2019 m. m. mokėsi 319 mokinių: muzikos skyriuje – 199, dailės
skyriuje – 111, choreografijos skyriuje – 9. Šiuo metu mokykloje mokosi 373 mokiniai. Mokykloje dirba 6 mokytojai metodininkai, 10 vyr.
mokytojų, 11 mokytojų, iš jų 4 mokytojai turintys iki 2 metų stažą, 2 koncertmeisteriai.
2019 metais mokyklą baigė pradinio ugdymo - 23 mokinių muzikos skyriuje, 7 - dailės skyriuje, pagrindinio ugdymo – 5 muzikos
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skyriuje, 8 – dailės skyriuje, 12 neformaliojo ugdymo programas. Mokykloje sudarytos galimybės rinktis antrąją programą. Nesant finansinėms
galimybėms, 2019 m. rinkosi ir šiuo metu gali rinktis antrąją programą tik muzikos ir choreografijos skyrių mokiniai. Pagrindiniai dėstomi dalykai
ir instrumentai: smuikas, gitara, fortepijonas, akordeonas, fleita, klarnetas, triūba, eufonija, teorinės disciplinos, tapyba, grafika, keramika,
klasikinio šokio pradmenys. Pasirenkamieji dalykai: liaudiškos muzikos kapela, solinis dainavimas, gitaros instrumentas, kamerinis ansamblis,
pučiamųjų bei akordeonistų orkestrai, styginių instrumentų, vokalinis, gitaristų ansambliai.
Siekiant mokinių individualių pasiekimų gerinimo ir suteikiant palankiausias galimybes patirti sėkmę besimokant, galimybes atverti savo
meninius gebėjimus, mokykloje suorganizuoti 67 įvairių mokyklos institucijos posėdžiai, metodinių grupių susirinkimai, kuriuose buvo svarstomi ir
sprendžiami svarbūs mokyklos veiklos ir ugdymo proceso organizavimo klausimai, atliekama ugdymo plano ir rezultatų analizė. Muzikos ir
choreografijos skyriuose visų specialybių mokiniai dalyvavo akademiniuose koncertuose, kontrolinėse pamokose. Dailės skyriuje kiekvieno
pusmečio pabaigoje vyko mokinių dailės darbų peržiūros. Siekiant susieti mokomuosius teorinius dalykus su praktika, per mokslo metus mokyklos
mokytojai ugdomąją veiklą vykdė ir netradicinėse erdvėse, buvo vesti 6 renginiai, pamokos, edukacijos. Mokykloje nepažangių mokinių nėra,
nesisekant įveikti specifinių meninių programos reikalavimų, mokiniai nukreipiami pasirinkti pageidaujamą programą pagal gebėjimus. Tai ypač
aktualu baigus pradinio ugdymo programą.
Ateities perspektyva: pritraukiant lėšas propaguoti kultūrinį švietimą, formuojant teigiamą požiūrį į jo svarbą, vykdyti projektinę bei
koncertinę veiklą. Mokyklai nesant vienintele NVŠ paslaugas teikiančia meninio profilio institucija savivaldybėje, išlaikyti esamą ir didinti mokinių
skaičių, plėsti neformaliojo ugdymo paslaugų prieinamumą Elektrėnų mieste bei iš kitų aplinkinių miestelių.
2. Skatinti ugdytinių kūrybiškumą, saviraiškos galimybes.
Siekiant atskleisti kiekvieno mokyklos mokinio gabumus, sėkmingai ugdyti mokinių kultūrines, asmenines, socialines ir kitas
kompetencijas, sudarant galimybes mokyklos ugdytiniams parodyti savo pasiekimus, mokykloje 2019 m. buvo suorganizuoti 73 koncertai bei
parodos. Dalyvauta 98 miesto, respublikos renginiuose, parodose.
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 74 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.
Sukurta mokinių pažangos skatinimo sistema: visi gerai ir labai gerai besimokantys mokiniai apdovanojami Elektrėnų savivaldybės mero,
mokyklos direktoriaus padėkos raštais baigiamajame mokyklos šventiniame renginyje „Padėka“, konkursų laureatų ir pirmūnų pavardės skelbiamos
mokyklos stende. Motyvacija ir bendruomeniškumo jausmas skatinamas apdovanojant padėkos raštais ir mokyklos labui daugiausiai prisidėjusius
tėvams, šeimoms, mokyklos paramos teikėjams.

3

4. Stiprinti mokinių, mokytojų, mokyklos administracijos ir tėvų bendradarbiavimą.
Stiprinant tinkamą ir sistemingą bendradarbiavimą tarp mokinių, mokytojų ir tėvų, du kartus per metus mokyklos administracija,
mokytojai aptaria kiekvieno vaiko individualią pažangą ir teikia grįžtamąjį ryšį tėvams, nurodydami, kokios yra vaiko stipriosios ugdymosi pusės, į
ką reikėtų atkreipti dėmesį, siūloma tėvų bendradarbiauti siekiant bendro rezultato. Viena iš svarbiausių sėkmingo bendradarbiavimo su tėvais sąlygų
yra efektyvi komunikacija. Mokytojai pastoviai su tėvais bendrauja telefonu, pildant elektroninį dienyną, tėvams lankantis koncertuose, parodų
atidarymuose. Mokytojų teigimu, būtent toks informacijos perdavimo būdas yra greičiausias ir efektyviausias, norint gauti grįžtamąjį ryšį čia ir
dabar. 2019 m. mokykloje kiekvienas dalyko mokytojas vedė gruodžio ir gegužės mėnesiais tėvų susirinkimus, kuriuose buvo pristatyti vaiko
ugdymosi rezultatai bei pasirodymo metu tėvai galėjo išgirsti ir pamatyti pasiektus vaiko pusmečio rezultatus. Mokykloje jau XVII kartą įvykęs
festivalis „Atrieda Kalėdos“ metų pabaigoje, subūrė šeimas muzikuoti, pabūti, pabendrauti kartu.
Kadangi mūsų mokykla yra neformaliojo ugdymo įstaiga, kiekvienais metais turime daug koncertų, konkursų, parodų, dailės
olimpiadų, įvairiausių renginių, kurie vyksta ne mūsų mokykloje. Esame labai dėkingi mokyklos bendruomenei, tėvams, kurie prisideda, paremia
vaikus ir mokytojus, kad jie galėtų parodyti savo muzikinius gebėjimus bei meninius darbus.
5. Kurti ir tobulinti nuolat besimokančią mokytojų bendruomenę.
Tobulinant savo profesines žinias ir įgūdžius vadovautasi vertybėmis – tobulėjimas, profesionalumas, kūrybiškumas, pagalba, atsakomybė,
bendradarbiavimas. Mokytojai dalijosi gerąja patirtimis su mokyklos, šalies muzikos, meno mokyklomis: skaityti 2 metodiniai pranešimai
(mokytojai K. Dabravolskaitė, G. Rancevas) mokykloje, šalies muzikos mokyklose bei tarptautinėse konferencijose, pravestos 8 atviros pamokos,
įvyko 6 edukacinės veiklos netradicinėse erdvėse, mokytoja I. Orentaitė – Mukienė vedė praktikumą, mokytojai O. Navickienė, E. Petkevičius
dalyvavo tarptautinių, respublikinių konkursų vertinimo komisijose, mokytoja R. Hopenienė dalyvavo mokyklos brandos egzaminų vertinimo
darbų komisijoje, mokytojos R. Gritienė, O. Navickienė vykdė projektinę veiklą. Pavasarį, per mokinių atostogas balandžio 24-25 d. 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 iš Alytaus raj. meno ir sporto mokyklos, Širvintų raj. meno mokyklos, Vilniaus, Kauno muzikos mokyklų,
Čiurlionio menų gimnazijos mokytoja vedė praktikumą styginių instrumentų specialybės mokytojams bei mokiniams.. Visi mokytojai tobulino
žinias ir gebėjimus kvalifikacijos tobulinimo seminaruose (755 akademinės valandos – t. y. 4,5 dienos mokytojui), konferencijose, kursuose,
dalyvavo Lietuvos muzikos ir meno mokyklų asociacijų veikloje.
6. Formuoti savitą mokyklos kultūrą, saugią ir palankią ugdymosi aplinką.
Mokykla garsėja organizuojamais tradiciniais kasmetiniais konkursais. Mokykloje 2019 m. vyko tarptautinis džiazo ir lengvosios muzikos
festivalis - konkursas „Elektrėnų žiburiukai“, respublikinis fortepijoninių ansamblių festivalis – konkursas „Skambinu su draugu“ bei festivaliai:
respublikinis Elektrėnų vargonų festivalis, respublikinis 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“, Elektrėnų savivaldybės mokinių kūrybinio atviruko konkursas, Kalėdinis paštas", dailės skyriaus mokinių piešinių ant asfalto akcija –
konkursas „Žydintis kelias“, Elektrėnų savivaldybės vaikų ir mokinių piešinių konkursas ,,Mano šeima“.
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Siekiant užtikrinti sėkmingą mokymąsi, mokiniams sudaromos palankios sąlygos ugdyti ne tik profesinius meninius gebėjimus, bet ir
tarpusavio santykių įgūdžius, savimonę, atsakingą sprendimų priėmimą, sąmoningumą. Tai pasireiškia per ansamblinį muzikavimą, orkestro
repeticijas, dalyvavimą konkursuose, festivaliuose, koncertinėje veikloje, išvykose, projektinėje veikloje, mokinių darbų eksponavimo parodų
peržiūrose. Dauguma mokytojų turi savo gero darbo viziją, kuria remdamiesi periodiškai įsivertina ir tobulina savo veiklas, iš kolegų sulaukia
dalykinės paramos, dalijasi savo žiniomis ir pasiekimais. Visi mokytojai įsivertina savo veiklą. 2019 m. birželio 10-20 dienomis vyko metinis
vadovo pokalbis su mokytojais. Visų mokytojų veikla įvertinta teigiamai.
Elektrėnų meno mokyklą lanko mokiniai iš Elektrėnų pradinės mokyklos, „Ąžuolyno“ progimnazijos, „Versmės“ gimnazijos, visų Elektrėnų
darželių ugdytiniai, Kietaviškių pragrindinės, Semeliškių gimnazijos 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 viešąja bibliotekos, Žebertonių bibliotekos bendruomenėmis, Elektrėnų
švč. Mergelės Marijos Kankinių karalienės bažnyčios bendruomene. Stengiamasi sudaryti sąlygas, kad kuo daugiau mūsų mokyklos auklėtinių
pasirodytų šių įstaigų renginiuose. Tai rodo mūsų mokyklos misijos – ugdyti laisvą, kūrybingą, gebančią gyventi ir atsakingą veikti kintančioje
visuomenėje – vykdymą. Įgyti pagrindai leidžia pasirinkti mokiniams savo individualius poreikius.
Strateginiame mokyklos plane ir metiniame veiklos plane buvo įsipareigota dalintis ir viešinti mokyklos ugdytinių bei mokytojų pasiekimus.
Mokyklos renginiai, dalyvavimas tarptautiniuose bei respublikiniuose konkursuose, festivaliuose aktyviai viešinami miesto spaudoje, mokyklos
internetinėje svetainėje, mokyklos bei atskirų mokytojų socialinėse paskyrose „facebook“.
7. Gerinti, turtinti mokyklos materialinę bazę.
Mokyklos turimi finansiniai ištekliai valdomi racionaliai ir neviršijant paskirtų asignavimų, mokyklos finansinė situacija aptariama
mokytojų ir mokyklos tarybose. Viešieji pirkimai vykdomi VP Įstatymo nustatyta tvarka ir pagal įstaigos nusistatytas taisykles. Vyko kasmetinis
tėvų ir darbuotojų informavimas dėl paramos skyrimo pagal gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, surinktos 2 proc. paramos lėšos (374 eurai).
Skaičiuojant mokestį už mokslą, buvo surinkta ir panaudota soc. draudimo įmokoms 3700 eurų tėvų įnašų. Renginių organizavimui ieškoma
papildomų finansavimo šaltinių, rėmėjų ir partnerių, galinčių finansuoti mokyklos projektinę bei koncertinę veiklą (UAB Balkesta - 1000 eurų,
Finėjas – 1500 eurų).
Panaudojant mokyklai skirtas lėšas bei savivaldybės biudžeto lėšas, buvo įsigyta naujų muzikos instrumentų (4 pianinai, 2 vokiški
rinktiniais bosais akordeonai, 4/4 vienas smuikas, įgarsinimo aparatūros, teorinėms klasėms skirti mokomieji plakatai, hidraulinė kėdė bei dviguba
kėdė prie fortepijono salėje, įvairios prekės muzikos instrumentams (stygos, dangtelis pūstukui, lyra trimitui, pūstukai ir kt,) bei kompiuterinės ir
biuro technikos ( kompiuteris, multimedia projektorius, spausdintuvas, dokumentų naikiklis), biblioteka papildyta mokomąja muzikine ir dailėtyros
literatūra – 79 vnt. Įsigyta mokomųjų priemonių dailės skyriui. Nupirktos apsaugos priemonės, higienos ir valymo reikmenys.
Buvo atlikti vidaus apdailos darbai, dalinis vidaus patalpų remontas, įstatytos naujos akustinės salės durys, 106 klasėje ant langų
sumontuoti roletai. Mokyklos ugdymo erdvės atitinka higienos reikalavimus, bet jų trūksta ir nėra pritaikytos meninių dalykų dėstymo specifikai.
Mokykloje nėra tinkamų patalpų kokybiškam koncertinių renginių organizavimui ir kviečiantis koncertuoti profesionalius atlikėjus. Dalyvavimą
respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose apriboja lėšų, skirtų transporto išlaidoms ir dalyvių mokesčiams, trūkumas.
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II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

Užduotys
1. Gerinti ugdymo
kokybę

Siektini rezultatai
Organizuojant
renginius,
dalyvaujant
festivaliuose,
koncertuose stiprės mokinių
motyvacija, rengiant mokinius
konkursams
bus
ugdomi
specialieji gebėjimai ir įgūdžiai

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
Organizuotuose
renginiuose
dalyvaus ne mažiau kaip 80
proc. mokinių. Festivaliuose
dalyvaus daugiau kaip 50 proc.
mokyklos mokinių, konkursuose
prizines vietas užims, taps
laureatais 15 mokinių.

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

Mokykloje 2019 m. buvo suorganizuotas Tarptautinis
jaunųjų atlikėjų konkursas
„Elektrėnų žiburiukai“ (2019-02-27 įsak. Nr.V1-9),
Respublikinis fortepijoninių ansamblių konkursas
„Skambinu su draugu“(2019-01-28 įsak. Nr. V1-3).
3 respublikiniai festivaliai:
Chorų festivalis Šv. Cecilijos garbei,
Vargonų muzikos (2019-02-18 Nr.V1-6)
„Iš liaudies dainų skrynelės“ (2019-03-05 įsak.
Nr. V1-12)
Du Elektrėnų savivaldybės jaunųjų dailininkų konkursai
„Kalėdinis atvirukas“ (2019-10-10 įsak. Nr. V1-39)
„Mano šeima“ (2019 – 02-12 įsak. Nr. V1-5)
Du Elektrėnų savivaldybės jaunųjų atlikėjų festivaliai
Lietuviškos muzikos „Lietuva brangi“
(2019-11-05 įsak. Nr. V1-41)
„Atrieda Kalėdos“ (2019 -11-05 įsak. Nr.V1-40).
Mokykloje įvyko 53 koncertai.
Du mokykliniai konkursai: „Dvibalsiukas“, „Allegro“.
Suorganizuota 12 parodų.
Mokiniai dalyvavo 22 savivaldybės įstaigų koncertuose
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2. Sudaryti sąlygas
mokytojų
kompetencijoms
ugdyti

Įgytų gebėjimų ir kompetencijų 50 proc. mokytojų dalyvaus bent
taikymas sudarys sąlygas siekti viename
respublikiniame
aukštesnės ugdymo kokybės
kvalifikacijos
tobulinimo
renginyje.
Nemažiau kaip 30 proc. vykdys
gerosios
patirties
sklaidos
renginių

bei 34 miesto renginiuose. (Patvirtinta mokyklos
mėnesio planuose, MG protokoluose).
34 EMM mokiniai tapo tarptautinių konkursų laureatais,
jie dalyvavo 26 tarptautiniuose konkursuose. Pelnyti 35
laureatų, 8 diplomantų vardai, 10 padėkų.Dalyvauta 21
respublikiniame konkurse, kuriuose pelnė 39 laureatų,
10 diplomantų vardus, 5 padėkas. Festivaliuose ir
parodose dalyvavo daugiau kaip 50 % mokyklos
mokinių. Mokyklos renginiuose, parodose, įvairiose
organizuojamose veiklose dalyvavo 100 % mokinių.
Per 2019 metus visi mokyklos mokytojai tobulino savo
žinias ir gebėjimus kvalifikacijos tobulinimosi kursuose,
seminaruose, praktikumuose, meistriškumo kursuose,
konferencijose (755 akad. val.). Kiekvienam mokytojui
tenka vidutiniškai 4,5 dienos. 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 direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.
Hopenienė
dalyvavo
ilgalaikėje
mokomojoje
konsultacinėje programoje ir parengė bei įgyvendino
pokyčio projektą „Grįžtamasis ryšys ugdymo(si)
procese Elektrėnų savivaldybėje“.
Mokykloje jau ketvirtus metus vyko metodinės dienos,
kuriose savo gerąja patirtimi dalijosi ir kitų mokyklų
pedagogai. (2019-03-29 įsak. Nr. V1-13),
įvyko 8 atviros pamokos, apskrito stalo diskusija,
skaityti 2 metodiniai pranešimai, surengtos 6 edukacinės
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3.Kurti ir atnaujinti
saugias ugdymosi
aplinkas,
padedančias
veiksmingai siekti
ugdymo(si) tikslų
įgyvendinimo

Sukurta estetiška ir patraukli
ugdymo(si) aplinka atnaujinant
ir papildant mokyklos ugdymo
materialinę bazę

Įsigytas akordeonas ir kiti
muzikos instrumentai
Kompiuteris
Atliktas dalinis remontas
Pakeistos mokyklos salės durys

4. Tobulinti bendrą
veiklą su mokinių
tėvais, globėjais,
mokytojais,
socialiniais

Įtraukiant tėvus (globėjus) į
mokyklos veiklas padės jiems
pažinti ir suvokti savo vaikų
ugdymosi poreikius, ugdys
draugišką ir darnią mokyklos

Surengti informaciniai
susirinkimai tėvams atskiruose
skyriuose, kuriuose dalyvautų
bent 50 procentų tėvų (globėjų)
Kiekvienas dalyko mokytojas

veiklos netradicinėse erdvėse.
Mokyklos mokytojai G. Rancevas, V. Stanaitis,
K. Dabravolskaitė, I. Orentaitė – Mukienė,
R. Rakauskienė, O. Navickienė, R. Hopenienė,
A.Balnionytė – Grajevskė, E. Sabockytė – Skudienė
skaitė pranešimus, vedė atviras pamokas kitų mokyklų
pedagogams.
1.Mokykloje atlikti klasių ir koridorių kosmetiniai
remontai.
2. 106 klasėje atliktas remontas.
3. Įstatytos naujos salės durys kurios pagerino salės
garso izoliaciją.
4. 106 klasėje ant langų sumontuoti roletai.
5. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas:
4 pianinai - 201 kl., 116 kl., 106 kl., 214 kl.
kompiuteris - raštinėje
2 vokiški akordeonai (rinktiniais bosais ir mažas,
pritaikytas mažesniems mokiniams),
4/4 koncertinis smuikas styginių instrumentų skyriui.
6. Nupirkti vokaliniai mikrofonai, projektorius,
spausdintuvas, dokumentų naikiklis, stovas natoms,
laminuoti plakatai teorinėms klasėms, hidraulinė kėdė
bei dviguba kėdė prie fortepijono salėje, įvairios prekės
muzikos instrumentams (stygos, dangtelis pūstukui, lyra
trimitui, pūstukai ir kt,)
7. Nupirktos mokomosios medžiagos bei dailės
priemonės dailės skyriui.
8. Biblioteka aprūpinta naujomis knygomis.
Mokykloje veikia 7 metodinės grupės. Gausiausiai
mokinių mokosi fortepijono, styginių instrumentų
specialybėje. Dailės skyriuje per metus vyko 11
susirinkimų
visų
programų
mokinių
tėvams,
susirinkimas gegužės mėn. vyko choreografijos
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partneriais

bendruomenę.
Bendradarbiaujant su
socialiniais partneriais šalyje,
užsienyje plėsis koncertinės bei
pedagoginės veiklos
galimybės.

organizuos susirinkimą tėvams
per metus, kuriuose dalyvaus ne
mažiau 80 proc. tėvų
Surengti 4 renginiai/projektai su
socialiniais partneriais

5. Gerinti mokyklos
bendruomenės
mikroklimatą

Organizuojami bendri
pokalbiai, diskusijos,
seminarai, išvykos, stiprins
darbuotojų ugdyti(s) sveikos
gyvensenos įgūdžius, gerins
santykius tarp kolegų.

Surengti seminarą komandos
formavimo, palankaus
mikroklimato kūrimo tema.
Pravesti individualūs pokalbiai
su darbuotojais.
Suorganizuoti bendrą išvyką su
mokyklos kolektyvu.

skyriuje. Muzikos skyriuje buvo suorganizuoti 18
susirinkimų tėvams, kuriuose mokytojai su tėvais aptarė
vaiko ugdymosi rezultatus. gegužės mėnesį.
(Patvirtinta mokyklos mėnesio planuose, MG
protokoluose).
Bendradarbiaujant su mokyklos socialiniais partneriais
surengta:
Elektrėnų Vargonų festivalis ir Respublikinis chorų
festivalis skirtas šv. Cecilijos garbei švč. Mergelės
Marijos Kankinių karalienės bažnyčios bendruomenei,
Sausio 13 – osios minėjimas su Elektrėnų Kultūros
centro bendruomene,
Renginys Europos dienai paminėti su Elektrėnų viešąja
bibliotekos bendruomene,
Renginiai skirti valstybinių švenčių paminėjimui su
Žebertonių bibliotekos filialo bendruomene,
Poezijos šventė 2019 Elektrėnuose su Literatūros ir
meno muziejaus bendruomene.
2019 m. birželio mėnesį buvo pravesti individualūs
pokalbiai su darbuotojais.
2019-06-10
mokyklos
kolektyvas
dalyvavo
bendradarbiavimo metodinėje dienoje Palangoje su
Palangos meno mokyklos mokytojais.
Suorganizuotos išvykos į Nac. operos ir baleto teatrą,
Valstybinio simfoninio orkestro koncertus.

