PATVIRTINTA
Elektrėnų meno mokyklos direktoriaus
2020 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V1-6/2

ELEKTRĖNŲ MENO MOKYKLOS
2020 METŲ VEIKLOS PLANAS
Elektrėnų meno mokyklos veiklos planas 2020 metams parengtas atsižvelgus į Elektrėnų savivaldybės 2018–2020 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą
Elektrėnų savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 31 d. Nr. V.TS-1, Elektrėnų meno mokyklos 2019–2021 metų strateginio plano projektą, kuriam pritarta Elektrėnų meno
mokyklos taryboje (2019 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V2-4). Planas atitinka mokyklos bendruomenės poreikius, pagal juos nustatomi metiniai tikslai bei uždaviniai ir
priemonės uždaviniams vykdyti. Įgyvendinant 2019 metų veiklos planą, siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti mokyklos
veiklai skirtas lėšas. 2020 metų veiklos planą įgyvendins Elektrėnų meno mokyklos bendruomenė – administracija, mokytojai, mokiniai, mokinių tėvai, mokyklos
darbuotojai. 2020 metų mokyklos veiklos plano darbo grupė: pirmininkė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Hopenienė, nariai: direktoriaus pavaduotoja

ugdymui Ilona Orentaitė – Mukienė, mokyklos tarybos pirmininkas Valdas Stanaitis, mokyklos metodinės tarybos pirmininkė Ona Navickienė, metodinių
grupių vadovai: Auksuolė Merkienė, Vilma Gumbienė, Alvydas Urbietis, Asta Balnionytė – Grajevskė, Georgijus Rancevas, mokyklos vyr. buhalterė Irina
Mochovienė.
Priemonės Priemonės
kodas
pavadinimas

Veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijų
Pavadinimas

Reikšmė

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo Asignavimas
terminas
(Eur.)

02 Švietimo ir ugdymo programa
01 Sudaryti galimybes gauti aukštos kokybės švietimo ir ugdymo paslaugas pagal savivaldybės gyventojų gebėjimus ir poreikius
I.Tikslas. Gerinti meninio ugdymo kokybę, sukuriant palankiausias galimybes mokiniui realizuoti individualius gebėjimus.
1.1. Uždavinys. Sudaryti daugiau galimybių kiekvienam mokiniui patirti mokymosi sėkmę.
01.01.04. Neformalųjį
Ugdymo proceso
FŠPU pradinio ir pagrindinio, NU
350 mokinių
Direktorius,
I-IV
ugdymą
organizavimas ir
programų įgyvendinimas, patenkinant visų skaičius
pavaduotojas,
teikiančios
priežiūra
norinčių ir turinčių meninius gebėjimus
dalykų mokytojai
ugdymo proceso
mokinių poreikius.
ir veiklos
organizavimas
Elektrėnų meno
mokykloje
Parengtos naujos pasirenkamųjų
dalykų programos: kompiuterinės
grafikos ir mušamųjų instrumentų.

2 vnt.

Direktorius,
pavaduotojas

II

26380 MK
Sodros įmokos
380 MK
Darbo užmokestis
418800 SB
Sodros įmokos
4100 SB
16640 NVŠUR
Sodros įmokos
260 NVŠUR
Žmogiškieji
ištekliai

Dalykų programų atnaujinimas,
tvirtinimas.
Dailės skyriaus mokinių apklausa dėl
antros programos rinkimosi.
2020-2021 m. m. ugdymo plano rengimas
ir įgyvendinimas
Dalykų teminių planų parengimas ir
tvirtinimas. (Muzikos istorijos 5-8 kl.,
solfedžio pradinio ir pagrindinio
ugdymo kl., dailės dalykų pradinio,
pagrindinio, saviraiškos, mėgėjų
programų)
Individualių ir grupinių pamokų
tvarkaraščių sudarymas naujiems
mokslo metams.
Mokyklos tarybos, mokytojų tarybos,
metodinės tarybos, metodinių grupių
susirinkimų organizavimas
Kiekvieno
Kontrolinių pamokų, akademinių
mokinio
koncertų, perklausų, dailės skyriaus
individualios
mokinių darbų peržiūrų organizavimas
pažangos siekimas Muzikos dalykų baigiamųjų egzaminų,
ir įsivertinimas
dailės baigiamųjų darbų gynimo
organizavimas
Mokinių pasiekimų ir pažangos analizė I
ir II pusmečių eigoje, pabaigoje
Grįžtamojo ryšio taikymas
Metodinės tarybos ir administracijos
susitikimas su „Versmės“ pedagogu dėl
kolegialaus GR organizavimo formų,
gerosios patirties pasidalinimo būdų
taikymo mokykloje.
Stebėtos ir aptartos atviros pamokos,
edukacinės veiklos, koncertinė, parodų
pristatymo ir kt. veikla metodinių grupių
susirinkimuose, kolektyvinėse išvykose
metodinėse grupėse
Vykdyta metodinės tarybos diskusija

Pavaduotojas,
MG vadovai
R. Hopenienė

II-III

Pavaduotojas,
darbo grupė
Pavaduotojas,
mokytojai

I-IV

33 vnt.

Direktorius,
pavaduotojas

III

76 vnt.

Direktorius,
pavaduotojas,
MG vadovai
Direktorius,
pavaduotojas

I-IV

4 vnt.

Direktorius,
pavaduotojas

I-IV

100%

Pavaduotojas,
mokytojai
Direktorius,
pavaduotojas,
mokytojai
Direktorius,
MMT pirmininkė

II, IV

10 vnt.

MG vadovai

II-IV

1 vnt.

Pavaduotojas,

IV

5 vnt.
50%
mokinių
1 vnt.
14 vnt.

28 vnt.

Kiekviename
skyriuje
1 vnt.

II

III

I-IV

I-IV

II

Žmogiškieji
ištekliai

Organizuoti
ugdomąją veiklą
netradicinėse
erdvėse.

grįžtamojo
ryšio
formų
taikymo
klausimais
Mokinių ugdomosios veiklos
organizavimas kitose edukacinėse
aplinkose (bibliotekoje, muziejuje,
gamtoje, skaitykloje, išvykoje ir t.t.).
Netradicinė pamokėlė „Mano draugas –
akordeonas“ lopšelio – darželio „Žiogelis“
ugdytiniams
„Dailėtyros mokymas parodų stebėjimo
metu“
Edukacinė pamoka už klasės ribų „Aš
stebiu, kaip vyksta darbas“
Edukacinė pamoka „Muzikinis gaublys“
Integruotų atvirų pamokų organizavimas
Integruota pamoka su dailės skyriaus
mokiniais „M. Musorgskio programinės
muzikos interpretacijos vaikų piešiniuose“
Integruotas renginys – vakaronė dailės ir
muzikos skyrių mokiniams ir jų tėvams
„Bitė kompozitorių kūryboje ir mokinių
darbuose“
Integruota pamoka „Šiuolaikinis menas“

Plėtoti esamų
meninių
kolektyvų veiklą,
Mokyklos kolektyvai dalyvauja 2020 metų
skatinti naujų
moksleivių dainų šventėje.
kolektyvų,
ansamblių
kūrimąsi.
1.2. Uždavinys. Skatinti ugdytinių kūrybiškumą, saviraiškos galimybes.
01.01.04. Neformalųjį
Sudaryti sąlygas
Fortepijono specialybės metodinė grupė
ugdymą
mokiniams
Akordeono specialybės MG
teikiančios
dalyvauti
Dainavimo ir teorinių dalykų MG
ugdymo proceso tarptautiniuose,
Styginių instrumentų MG
ir veiklos
respublikiniuose
Pučiamųjų instrumentų MG
organizavimas
konkursuose,
Antrojo instrumento MG
Elektrėnų meno olimpiadose,
Dailės skyriaus MG
mokykloje
festivaliuose.

MMT pirmininkė
Žmogiškieji
ištekliai

4 vnt.

Mokytojai

1 vnt.

A. Merkienė

05 mėn.

1 vnt.

A. Urbietis

II-III

1vnt.

A. Lučkienė

II

1 vnt.
5 vnt.
1 vnt.

R. Hopenienė
Mokytojai
I. Orentaitė –
Mukienė
A. Urbietis
I. Orentaitė –
Mukienė,
A. Urbietis,
R. Rakauskienė
R. Rakauskienė,
O. Navickienė
Direktorius,
pavaduotojas
Direktorius,
kolektyvų
vadovai

IV
I-IV
I

O. Navickienė
A. Merkienė
A. Balnionytė
G. Rancevas
V. Stanaitis
V. Gumbienė
A. Urbietis

2 vnt.

2 vnt.
10 vnt.
3 vnt.

22 vnt.
10 vnt.
18 vnt.
8 vnt.
4 vnt.
9 vnt.
18 vnt.

II

II
III

????

III

3000
Kitos lėšos

I-IV

Žmogiškieji
ištekliai,
bendruomenės
valandos

Organizuoti
mokyklos
ugdytinių, meno
kolektyvų
koncertinę,
parodinę veiklą
Skatinti
domėjimąsi
kultūriniu
gyvenimu,
lavinant meninį
skonį, mąstymo
kultūrą.

Rengti meninius
projektus.

Parodų organizavimas mokykloje
Parodų organizavimas už mokyklos ribų
Koncertų organizavimas mokykloje
Koncertų organizavimas už mokyklos ribų

18 vnt.
10 vnt.
18 vnt.
5 vnt.

Direktorius,
pavaduotojas,
mokytojai

I-IV

Bendruomenės
valandos

Profesionalių atlikėjų koncertų, susitikimų
su iškiliomis miesto, šalies asmenybėmis
organizavimas

4 vnt.

I-IV

Žmogiškieji
ištekliai

Edukacinių išvykų organizavimas

17 vnt.

I-IV

Tėvų lėšos

Edukacinė išvyka
Edukacinė išvyka į kongresų rūmus
Vilniuje
Edukacinė išvyka į LMTA

1 vnt.
1 vnt.

E. Petkevičius,
Akordeono MG,
O. Navickienė,
R. Hopenienė
Muzikos ir dailės
skyrių mokytojai
K. Dabravolskaitė
V. Gumbienė

IV

Edukacinė išvyka dailės skyriaus
mokiniams
Edukacinė išvyka dailės skyriaus
mokiniams
Edukacinė išvyka į nacionalinį operos ir
baleto teatrą
Edukacinė išvyka į Vilnių

2 vnt.

G. Garmašaitė
R. Striškaitė
A. Urbietis

2 vnt.

R. Rakauskienė

II

1 vnt.

II

Edukacinė išvyka į Druskininkus, Merkinę

1 vnt.

Edukacinė išvyka į nacionalinę
filharmoniją Vilniuje
Edukacinė išvyka į Vilnių muzikinį
renginį

1 vnt.

Edukacinė išvyka į Kauno muzikinį teatrą
Rengiami ir dalyvaujama savivaldybės
teikiamuose švietimo ir ugdymo programų
projektų konkursuose
Vaikų socializacijos projektas“ Mokinių
piešinių paroda – konkursas: tautodailės
stebuklai“
Vaikų vasaros užimtumo projektas

1 vnt.
2 vnt.

G. Židonytė
A. Medzikauskas
A. Balnionytė Grajevskė
G. Židonytė
A. Medzikauskas
G. Židonytė,
A. Medzikauskas
Dainavimo MG ,
O. Navickienė
D. Niccolini
Dainavimo MG
Direktorius

A. Urbietis

II

V. Stanaitis

II-III

1 vnt.

1 vnt.

2 vnt.

II
II-III

II;IV

II
III
IV
II; IV

IV
1000 eurų
finansuojamų
savivaldybės

Mokinių dalyvavimas mokykloje
vykstančiuose konkursuose, festivaliuose

50%

Direktorius,
pavaduotojas,
mokytojai

1.2. Uždavinys. Stiprinti mokinių, mokytojų, mokyklos administracijos ir tėvų bendradarbiavimą.
01.01.04. Neformalųjį
Tirti tėvų
Paruošta tėvų apklausų anketa.
Dalyvauja ne
Pavaduotojas,
ugdymą
poreikius,
Apklausų išvados, tyrimo rezultatai
mažiau 50%
darbo grupė
teikiančios
pageidavimus,
apibendrinami ir jų pagrindu tobulinamas
tėvų
ugdymo proceso lūkesčius.
ugdymo procesas, patenkinant mokinių ir
ir veiklos
jų tėvų poreikius.
organizavimas
Stiprinti tėvų ir
Mokytojų, administracijos organizuojami
21 vnt.
Pavaduotojas,
Elektrėnų meno mokytojų
klasės, skyrių tėvų susirinkimai.
MG vadovai,
mokykloje
bendravimą,
Inicijuojami pokalbiai, susitikimai su
mokytojai
informacijos
tėvais, mokytojais siekiant palaikyti
pateikimą apie
mokinių pažangą.
mokinio veiklą
Elektroninio dienyno naudojimas.
80%
Pavaduotojas,
Pateikiama informacija tėvams,
R. Hopenienė
mokytojams didina grįžtamojo ryšio
užtikrinimą.
II. TIKSLAS. Mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimas.
2.1. Uždavinys. Sukurti kvalifikacijos tobulinimo sistemą, atitinkančią mokyklos prioritetus, ir tikslingai ją vykdyti.
01.01.04. Neformalųjį
Nustatyti
Paruoštas kiekvienų metų mokytojų
Visi mokytojai Mokytojai
ugdymą
kvalifikacijos
kvalifikacijos tobulinimo planas.
teikiančios
tobulinimo
Mokyklos vadovai, visi mokytojai
ugdymo proceso poreikius.
dalyvauja tikslinguose, su mokyklos
ir veiklos
strategija derančiuose kvalifikacijos
organizavimas
kėlimo renginiuose. 50 proc. mokytojų
Elektrėnų meno
įgytą patirtį taiko ugdymo procese,
mokykloje
dalinasi patirties sklaida.
Sudaryti
Atnaujinta mokytojų atestacinės komisijos Atestacijos
E. Petkevičius
mokytojams
sudėtis ir veikla. Mokytojai pagal
programa
sąlygas įgyti
parengtas atestacijos programas įgis
patvirtinta
aukštesnę
aukštesnes kvalifikacines kategorijas: 2
2020-2022
kvalifikaciją.
vyr. - mokytojo, 1- mokytojo metodininko. Įsak. Nr 03V74 Elektrėnų
savivaldybės
administracijos
Direktoriaus
2020.01.30

I-IV

Žmogiškieji
ištekliai

III-IV

Žmogiškieji
ištekliai

I-IV

Žmogiškieji
ištekliai

I-IV

350 eurų

I - IV

785 eurai

I
pusmetis
2020 m.

Papildomai apie
280 eurų prie
darbo užmokesčio
fondo.

2.2.Uždavinys. Kurti ir tobulinti nuolat besimokančią mokytojų bendruomenę.
01.01.04. Neformalųjį
Organizuoti
Kiekvienais metais organizuojamos
ugdymą
metodines dienas
metodinės dienos, kuriose dalyvauja 90 %.
teikiančios
mokykloje.
mokyklos mokytojų. Mokyklos mokytojai,
ugdymo proceso
svečiai veda praktikumus, atviras
ir veiklos
pamokas, skaito metodinius pranešimus,
organizavimas
vyksta apskrito stalo diskusijos.
Elektrėnų meno Plėtoti mokytojų
Kiekviename skyriuje ne mažiau 30 %
mokykloje
gerosios patirties
mokytojų per metus veda atviras pamokas.
dalinimąsi.
Mokytojai savanoriai dalinasi patirtimi,
taikydami grįžtamąjį ryšį pamokoje,
gerindami pamokos kokybę. Kasmet
organizuojama gerosios patirties sklaidos
išvyka į kitą su mokykla
bendradarbiaujančia ugdymo įstaigą.

Organizuoti
bendrųjų ir
profesinių
kompetencijų
tobulinimo
seminarus.
Skatinti mokytojų
iniciatyvumą ir
kūrybiškumą.

Mokykloje pagal poreikį kiekvienais
metais organizuojamas bendras seminaras
aktualiais ugdymo proceso organizavimo
klausimais. Mokytojai domisi naujovėmis,
gilinasi į pageidaujamą sritį.
Kas mėnesį organizuojami metodinių
grupių susirinkimai, mokytojai įsivertina
savo metodinę veiklą ir numato
ugdomosios bei metodinės veiklos
tobulinimo kryptis. Tobulinamos
mokyklos ugdomosios veiklos dokumentų
formos. Kuriamos darbo grupės metodinei
veiklai tobulinti.

Elektrėnų
savivaldybės ir
kitų Lietuvos
mokyklų
mokytojai.

Metodinės
tarybos vadovė
O. Navickienė

04.15-16
d.

Mokytojai
veda atviras ir
integruotas
pamokas.
Mokyklos
mokytojų
išvyka į Rygą.
Priedas metodinės
tarybos veiklos
planas.
80% mokyklos

E. Petkevičius,
O. Navickienė

I- IV

E. Petkevičius

I- IV

Pavaduotoja
ugdymui

I-IV

mokytojų

Metodinių
grupių
susirinkimų
datas sekti
EMM mėnesio
veiklos plane

665 eurai

III. TIKSLAS. Kurti saugią sėkmingam ugdymui(si) pritaikytą aplinką.
3.1. Uždavinys. Formuoti savitą mokyklos kultūrą, saugią ir palankią ugdymosi aplinką.
01.01.04. Neformalųjį
Gerinti mokyklos Kasmet organizuojamas seminaras
ugdymą
bendruomenės
mokyklos bendruomenės narių
teikiančios
mikroklimatą.
psichologinei savijautai ir tarpusavio
ugdymo proceso
santykiams gerinti. Per metus (birželio
ir veiklos
mėn.) parengiamas ir įgyvendinamas vaikų
organizavimas
vasaros užimtumo projektas.
Elektrėnų meno Puoselėti
Kasmet organizuojami tradiciniai
mokykloje
mokyklos
mokyklos renginiai, festivaliai, konkursai.
tradicijas.
Fiksuojami mokyklos istorijos faktai.
Ruošiamasi mokyklos jubiliejui ir
organizuojama mokyklos jubiliejaus 60mečio šventė.

Puoselėti
partnerystę su
socialiniais
partneriais.

Skelbti
informaciją apie
mokyklą.

Konkursų organizavimas mokykloje
Festivalių organizavimas mokykloje
Kasmet pasirašomos 1-2 naujos sutartys su
naujais ir plėtojamas bendradarbiavimas su
socialiniais partneriais. Dalyvaujama
(kasmet ne mažiau kaip 20 renginių)
organizuojamuose renginiuose miesto
viešojoje bibliotekoje, kultūros centre,
darželiuose, mokyklose, profesinio
mokymo centre, literatūros ir meno
muziejuje, sanatorijoje, senelių globos
namuose ir kt.
Atnaujinti mokyklos tinklalapį.
Apie mokyklos veiklą, renginius
pateikiami straipsniai spaudoje,
dienraščiuose, mokyklos stenduose ir kt.

Kurti mokyklą
Sukaupta medžiaga apie mokyklos istoriją.
reprezentuojančias Paruošta medžiaga apie mokyklos veiklą,
priemones.
mokytojus, mokinius ir išleistas
lankstinukas 60-mečio proga. Dailės
skyriaus mokiniai sukuria mokyklos
svečiams dovanėles. Rašikliai, USB

Du projekai.
Mokytojai
A. Urbietis,
V. Stanaitis

A. Urbietis,
V. Stanaitis

I-IV

Pagal
numatytus
metodinių
grupių veiklos
planus.

E. Petkevičius ir
už numatytus
renginius
atsakingi
mokytojai (Žiūrėti
metodinių grupių
veiklos planus)

I-IV

E. Petkevičius

I-IV

Už EMM
internetinę
svetainę
atsakingi:
E. Petkevičius,
L. Lapinskas,
A. BalnionytėGrajevskė
E. Petkevičius ir
renginio
organizacinė
grupė

I-IV

4 vnt.
6 vnt.
Pagal poreikį

Mokyklos
bendruomenė

Pagal
finansinius
išteklius ir
galimybes

I-IV

Dalyvio mokestis
ir rėmėjai.

200 eurų ir
rėmėjai

laikmenos ir kt. mokyklos tematika.
Sukurtas mokyklos himnas.
3.2. Uždavinys. Gerinti mokyklos materialinę bazę.
01.01.04. Neformalųjį
Atnaujinti
Nupirkti: pianinai,
ugdymą
muzikos
sintezatoriai „Yamaha“,
teikiančios
instrumentų bazę. mušamieji instrumentai,
ugdymo proceso
instrumentų tvarkymas, remontas.
ir veiklos
Atnaujinti
Nupirkti nauji baldai dailės skyriuje,
organizavimas
mokyklos
keramikos krosnis dailės skyriuje,
Elektrėnų meno inventorių.
kompiuteriai.
mokykloje
Įsigyti reikalingas Nupirktos medžiagos, skirtos dailės
mokymo
darbams.
priemones.
Teorinių disciplinų klasėje projektorius ir
ekranas
Atnaujinti
Pakeistos keleto kabinetų durys su garso
mokyklos vidaus
izoliacija.
ir išorės erdves.
Praplėsta mokyklos salės scena.
Einamasis klasių, patalpų remontas.
Žaliuzės langams, kondicionieriai.
Renovuotos 102 ir 115 mokymosi klasės.
Praturtinti
mokyklos
bibliotekos fondą.
Užtikrinti
higienos normų
vykdymą
Paslaugos

PRITARTA
Elektrėnų meno mokyklos
tarybos 2020 m. vasario 7 d.
protokolo Nr. V2-2

Bibliotekos fondo papildymas naujais
ugdymo procesui reikalingais leidiniais vadovėliais, natomis, muzikos įrašais,
metodine literatūra.
Numatomos priemonės, skirtos higienos
normų vykdymui.
Privalomi medicinos patikrinimai
darbuotojams
Informacinių technologijų paslaugų
išlaidos
Ryšių paslaugos
Nežinybinė apsauga
Prenumerata

3 vnt.
2 vnt.
1 vnt.

Direktorius,
Ūkvedys

III-IV

6000 eurų
2000 eurų
5000 eurų

15 vnt.
1 vnt.
2 vnt.

Direktorius,
ūkvedys

III-IV

Direktorius,
ūkvedys

II-IV

850 eurų
2500 eurų
1500 eurų
400 eurų
450 eurų

1 vnt.
II-IV

3000 eurų

Direktorius,
A. Girsienė,
Mokytojai

II-IV

Savivaldybės
lėšos
300 eurų

Direktorius,
ūkvedys

I-IV

600 eurų

Direktorius,
ūkvedys

20 vnt.

300 eurų

31 vnt.
Direktorius,
ūkvedys

I-IV

1300 eurų
150 eurų
210 eurų
200 eurų

