PATVIRTINTA
Elektrėnų meno mokyklos direktoriaus
2021 m. kovo 19 d. Nr. V1-11

ELEKTRĖNŲ MENO MOKYKLOS
2020 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

Metų pradžioje 361
Metų pabaigoje 331

Klasių komplektai

Metų pradžioje 38
Metų pabaigoje 37

Darbuotojų skaičius
Administracijos darbuotojai

2

Specialiųjų
ugdymosi
poreikių
mokinių skaičius
10

Nemokamą
maitinimą
gaunančių mokinių
skaičius
0

Pedagoginis personalas
(skaičius)

Ūkinis - techninis
personalas (etatai)

34
2 koncertmeisteriai

9,75 et.

Mokinių,
kuriems Ugdymo programas baigusių
reikalingas
pavėžėjimas mokinių skaičius
nuo namų iki ugdymo
įstaigos, skaičius
10
61 pradinio ugdymo
22 pagrindinio ugdymo
5 mėgėjų
Pastabos: nurodykite, ar atitinka esamas darbuotojų
skaičius savivaldybės tarybos ar Vyriausybės patvirtintus
normatyvų reikalavimus
Atitinka

Naudojamos patalpos
Pastatai (nurodyti adresus)
Rungos g. 5, Elektrėnai 26110

Plotas kvadratiniais metrais
1462,08 m2

Biudžetas
Skirtos lėšos (eurais)
Valstybės
Savivaldybės
Kitos lėšos (labdara, parama, fondai)

52760 Eur
435180 Eur
459 Eur GPM 2 proc., labdara
43045 Eur tėvų lėšų gauta
43198 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
Pavadinimas
Reikšmė
(planuota)

Tikslų ir uždavinių įgyvendinimo faktai

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
organizavimas

FŠPU pradinio ir
pagrindinio, NU
programų
įgyvendinimas,
patenkinant visų
norinčių ir turinčių
meninius gebėjimus
mokinių poreikius.

331 mokinių
skaičius

2020-2021 m. m.
ugdymo plano
rengimas ir
įgyvendinimas

1 vnt.

2020 -2021 m. rugsėjo 1 d. mokykloje buvo 361 mokiniai.
Mokykla 2020 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 45, pedagoginių darbuotojų - 34,
2 koncertmeisteriai. Turinčių mokytojo metodininko kvalifikacinę
kategoriją - 7, vyr. mokytojo – 10, mokytojo – 17.
Mokyklos administraciją sudaro: direktorius, 1 pavaduotojas ugdymui.
2020 m. į mokyklą buvo priimti visi norintys ir turintys meninių gebėjimų
361 mokinių: į FŠPU - 214, į NU – 147, 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 23 suaugusiųjų.
Elektrėnų meno mokyklą 22 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 lankyti antrą programą, tačiau mokykla praėjusiais
metais galėjo patenkinti tik mokinių tėvų prašymus į dailės bei šokio
programas, kurios vykdomos grupinės pamokos forma.
Darbo grupė analizavo mokinių ugdymosi poreikius, tėvų prašymus.
Buvo parengtas 2020-2021 m. m. ugdymo planas (2020-08-31 d. įsak. Nr.
V1-34) Atsižvelgiant į mokinių programų pasirinkimus, buvo sudaryti

Individualių dalykų ir
ilgalaikių planų dermė
su ugdymo turiniu,
atsižvelgiant į mokinių
gebėjimų galimybes

Individualūs
mokinių planai porfolio,
grupių ir meninių
kolektyvų planai

Ugdomosios veiklos
stebėjimas ir
vertinimas
(kontrolinių,
akademinių koncertų,
egzaminų, perklausų,
dailės, choreografijos
skyrių peržiūrų,
baigiamųjų egzaminų,
dailės darbų gynimas)

61 vnt.

Pradinio ir pagrindinio
ugdymo pažangumo
lentelių pildymas,
rezultatų analizė

100 % įvertinti
mokiniai

Tobulinti
mokinių
įsivertinimą
pamokose,
meninėje
veikloje

Individuali mokinių
meninės veiklos
įsivertinimo analizė

100 % muzikos ir
dailės skyrių
mokinių

Rengti
mokyklos

Mokyklos veiklos
planai

Metų planas
Mėnesio planai

Kiekvieno
mokinio
individualios pažangos
siekimas

mokytojų darbo krūviai, individualių ir grupinių pamokų tvarkaraščiai.
(2020-09-01 įsak. Nr. V1-36).
Pagal mokykloje veikiančias dalykų programas, suderinti su metodinių
grupių vadovais, patvirtinti muzikos istorijos, solfedžio, dailės pamokų
ilgalaikiai mokomųjų dalykų planai. (žr.Tamo dienyne). Kiekvienam
muzikos skyriaus mokiniui, atsižvelgiant į mokinių gebėjimų galimybes,
suderintus su metodinių grupių vadovais, mokyklos direktoriaus
pavaduotoja tvirtino individualius mokymo planus.
Vadovaujantis 2020 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: TAMO ir Teams, 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 (2020-0504 įsakymas Nr. V1-22), stojamųjų egzaminų (2020-08-17 įsakymas Nr.
V1-27) vertinimo komisijos.
Vadovaujantis 2020 metų veiklos planu, meno mokykloje buvo vykdomi
visas programas lankančių mokinių atsiskaitymai. Gegužės ir gruodžio
mėnesiais mokytojai pildė mokinių pažangumo suvestines. Šiais metais
mokinių pažangumas buvo analizuojamas atskirais dalykais, pagal
specialybes: solfedžio, antrojo instrumento, choro, dailės dalykų
vykdomus planus.
2020 metų pavasarį buvo atlikta muzikos, dailės skyrių mokinių meninės
veiklos analizė. Apdovanoti visi gabiausieji mokiniai, nes jie pasiekė gerų
mokymosi rezultatų meninėje raiškoje. Mokyklos atlikėjai ir dailininkai
pristatė savo pasiekimus mokykloje ir už jos ribų. Mokiniams, už
mokyklos garsinimą, aktyvią konkursinę veiklą ir puikų mokymąsi buvo
įteiktos mokyklos direktoriaus padėkos: 11, o taip pat mokyklos
direktoriaus padėkomis buvo atžymėti ir kiti 37 mokiniai.
Mokykla savo veiklą planuoja remdamasi strateginiu planu, metų veiklos,
mokslo metų ugdymo bei kiekvieno mėnesio konkrečių veiklos priemonių

veiklos
planavimo
dokumentus
Metinės
veiklos
organizavimas

Tėvų
įsitraukimas į
ugdymo
procesą

planais. Parengtas ir patvirtintas 2020 metų veiklos planas (2020-02-10
įsak. Nr. V1-6/2).
Metinės veiklos
planavimo posėdžiai:
Mokyklos tarybos,
Mokytojų tarybos,
Susirinkimai,
komisijos

5 vnt.

Metinės
ataskaitos, vieši
pristatymai mokyklos
bendruomenei

1 mokyklos
ataskaita
7 metodinių
grupių ataskaitos

Susirinkimai tėvams

Kas mėnesį
kiekvienas MG
skyrius

Tamo elektroninio
dienyno naudojimas

100 % mokytojų

Teams platformos
naudojimas
nuotoliniam mokymui

50 % mokytojų

Mokykloje nuolat vyksta kaita ir pokyčiai. Mokykloje veikia Mokyklos
taryba, metodinė taryba, įvairios darbo grupės ir komisijos. Mokyklos
taryba – telkė mokyklos bendruomenės narius mokyklos tikslams ir
uždaviniams įgyvendinti. 2020 m. vyko 3 mokyklos tarybos posėdžiai ir
2 pasitarimai : (2020-02-07 protokolo Nr.V2-2, 2020-08-31 protokolo Nr.
V2-7, 2020-11-23 protokolo Nr.V2-8), 3 mokytojų tarybos posėdžiai
(2020-06-15 protokolo Nr. V2-5, 2020-08-31 protokolo Nr.V2-6, 202012-30 protokolo Nr. V2-9). Vyko kviestiniai mokytojų susirinkimai.
Organizuojant mokyklos baigiamuosius, stojamuosius egzaminus buvo
sudarytos mokyklos baigiamųjų egzaminų, stojamųjų egzaminų komisijos
(2020-05-04 įsakymas Nr. V1-22, 2020-08-17 įsakymas Nr. V1-27).
Užtikrinant efektyvesnį mokyklos bendruomenės bendrakūrą, 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 2020-02-07 protokolo Nr. V2-2.
Per mokslo metus tėvams (globėjams, rūpintojams) buvo teikiama
informacija apie mokyklos ugdymo programas ir vaiko pažangą, apie
mokyklos bendruomenės veiklą. Suorganizuoti tėvams susirinkimai:
mokslo metų pradžios, dailės skyriuje ir fortepijono baigiamųjų klasių
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, Tamo elektroniniame dienyne. Daugiau informacijos tėvai gali
gauti atvykę į įstaigą, ar apsilankę Mokyklos internetinėje svetainėje. (Žr.
mokyklos mėnesio planai, patvirtinti direktoriaus įsakymu).
Elektroniniu dienynu naudojosi 100 proc. visi mokyklos mokytojai.
Įsivedus Tamo el. dienyną, nuo rugsėjo mėn. dienynu naudojasi
mokytojai, tėvai, mokiniai. (Elektroninio dienyno nuostatai, patvirtinti
2020-08-31 įsak. Nr. V1-30/2).
Nuotoliniam mokymui Teams platforma naudojosi 50 proc. visų
mokyklos mokytojų bei mokinių, kiti 50 proc. mokytojai naudojasi
kitomis platformomis.

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
organizavimas

Atviros pamokos

15 vnt.

Metodinė veikla

4 vnt.

Mokyklos mokytojų
organizuoti
metodiniai
praktikumai
ir kt. veiklos

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. 2020 m.
mokykloje pravesta 15 atvirų pamokų, mokytojai:
Atvira pamoka „ Pirmieji grojimo metai fortepijonu“;
Atvira pamoka, tema „Melodijos reikšmė muzikos kūrinyje“
Atvira pamoka, tema „M. Musorgskio programinės muzikos
interpretacijos vaikų piešiniuose. Baisus sapnas su gera pabaiga“
ir kt. (Žr. mokyklos mėnesio planai, patvirtinti direktoriaus įsakymu).
Mokyklos mokytojai pristatė 4 metodinius pranešimus savo mokykloje
bei kitose mokyklose:
Seminaras tema „Meniškos asmenybės ugdymas. Inovatyvi intensyvaus
mokymo metodika“ (organizuotas mokykloje);
Dalyvavimas vertinimo komisijos darbe respublikiniame konkurse
„Etiudas ir ne tik“;
Respublikinė metodinė konferencija "Šių dienų iššūkiai ir galimybės,
mokant groti pučiamaisiais muzikos instrumentais", KMM;
Integruota pamoka su dailės skyriaus mokytojo A. Urbiečio mokiniais:
„M .Musorgskio programinės muzikos interpretacijos vaikų piešiniuose“;
(Žr. mokyklos mėnesio planai, patvirtinti direktoriaus įsakymu).
2020 m. mokyklos mokytojai siekdami įvairiapusės metodinės veiklos bei
įgūdžių organizavo įvairius praktikas, apskrito stalo diskusijas, vykdė
pastovią refleksiją:
Dalyvavimas vertinimo komisijos darbe respublikiniame konkurse
„Etiudas ir ne tik“;
Darbas I respublikinio jaunųjų muzikantų konkurso „Muzika-@”
vertinimo komisijoje;
Seminaras tema „Meniškos asmenybės ugdymas. Inovatyvi intensyvaus
mokymo metodika“ (organizuotas mokykloje)

Sekmadieninio vario dūdų orkestro muzikantų sukurta ir išleista
duetų knyga „ Simple duets for brass players“;
Sekmadieninio vario dūdų orkestro muzikantų sukurta ir išleista
Etiudų rinkinys variniams instrumentams ir kt.
(Žr. mokyklos mėnesio planai, patvirtinti direktoriaus įsakymu).

Tobulinti
mokytojų
kvalifikaciją

Dalyvavimas
per metus
kvalifikacijos
1427 val.
tobulinimo renginiuose

Sudarytos sąlygos
mokytojams įgyti
aukštesnę kvalifikaciją

1 mokytojas

Metodinių grupių
pasitarimų
organizavimas apie
ugdomosios veiklos
formų gerinimą bei
mokyklos įv. posėdžiai

64 vnt.

Metodinių grupių
veiklos planų
derinimas ir
veiklos dokumentų
analizė

Mokyklos tarybų
3 posėdžiai,
2 susirinkimai;
MG 64
susirinkimai

Mokyklos apklausos

1 vnt.

Kelta kvalifikacija. 28 mokytojai (iš viso per metus 1427 val.) dalyvavo
įvairiuose kvalifikaciniuose renginiuose. Per 2020 metus visi mokyklos
mokytojai tobulino savo žinias ir gebėjimus kvalifikacijos tobulinimosi
kursuose, seminaruose, praktikumuose, meistriškumo kursuose,
konferencijose. Mokytojų tobulinimosi renginiai vyko Elektrėnų švietimo
paslaugų, LMTA Karjeros ir kompetencijų, VŠĮ Trakų Švietimo, Vilniaus
ir Kauno pedagogų kvalifikacijos ir kt. centrų renginiuose.
Pagal sudarytą mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020 - 2021 m.
atestacijos programą buvo numatyta atestuoti 1 mokytoją, K.
Dabravolskaitę, nuspręsta atestuotis mokytojos metodininkės
kvalifikacinei kategorijai įsigyti.
Ugdomosios veiklos stebėsena vykdoma reguliariai ir planingai. Aptariant
rezultatus ir tobulinant mokytojų bendrąsias ir dalykines kompetencijas,
vyko susirinkimai sausio – gegužės mėn. Įvyko 64 įvairūs mokyklos
posėdžiai, metodinių grupių susirinkimai, kuriuose buvo svarstomi ir
sprendžiami svarbūs mokyklos veiklos ir ugdymo proceso organizavimo
klausimai, atliekama ugdymo plano ir rezultatų analizė.
(žr. mokyklos protokolus).
2020 metais metodinių grupių vadovai rengė ataskaitas, jose atsispindi ne
tik metodinės grupės veikla, bet ir mokytojo veiklos įsivertinimas.
Mokykloje veikia metodinė taryba. 2020 m. vyko metodinės tarybos
posėdžiai: (2020-02-17 BDR-214; 2020-04-28 BDR-223; 2020-06-18
BDR-236; 2020-10-29 BDR-251; 2020-12-21 BDR-258).
64 metodinių grupių susirinkimai, kuriuose buvo aptariami mokyklos
ugdymo veiklos klausimai. Mokykloje vykstant mokytojų kaitai, į
metodinių grupių gretas įsiliejo nauji ir jauni mokytojai. Metodinėse
grupėse buvo analizuojama ir vertinama visų dalykų ugdymo programos,
nagrinėjamas ugdymo turinio planavimas ir įgyvendinimas.
2020 m. gruodžio mėn. mokykloje buvo vykdoma apklausa, dėl
Nuotolinio mokymo kokybės per Teams platformą.
Mokykloje nuolat ieškoma naujų ugdymo formų veiksmingumo, COVID19 pandemijai prasidėjus buvo sukurtos nuotolinio darbo taisyklės. Buvo
pakeistos ir papildytos nuotolinio darbo tvarkos sąlygos bei pradėti
formuoti nauji įsivertinimo kriterijai, nuotolinis mokymas (-is), mokinių
įgalinimas, mokinių skaitmeninių kompetencijų skatinimas. Aptarti
klausimai: mokymosi pagalbos poreikis mokiniui mokantis nuotoliniu
būdu, kaip organizuojamas mokymosi pagalbos teikimas mokiniui, kokie

Mokyklos auditas

1 vnt.

Tamo dienyno
įdiegimas

1 vnt.

sprendimai reikalingi mokyklos lygmeniu, streso mažinimas, bei
vieningos nuotolinio mokymo(-si) platformos įvedimas MS Teams.
2020 m. spalio 29 d. EMM metodinės grupės posėdžio protokolas Nr.
BDR-251, 2020 m. lapkričio 6 d. EMM direktoriaus įsakymas Nr. V1- 43
„Dėl mokyklos veiklos karantino laikotarpiui pakeitimo“, 2020 m.
gruodžio 8 d. EMM direktoriaus įsakymas Nr. V1- 52 „Dėl mokyklos
veiklos ir ugdymo proceso organizavimo karantino laikotarpiu“. Aptarti
klausimai: patyriminio ugdymo poreikis mokiniui mokantis nuotoliniu
būdu, kaip organizuojamas nuotolinis ugdymas ir kokie pagrindiniai
kriterijai formuluojami įsivertinant nuotolinio ugdymo veiksmingumą bei
aktyvumą.
2020 m. lapkričio mėn. Elektrėnų meno mokykloje vyko išorės vertinimas
(auditas). Vertino LR ŠMSM sudaryta komisija. Mokyklos rodikliai buvo
įvertinti pakankamai aukštai.
Mokyklos elektroninio dienyno atnaujinimas, TAMO dienyno įdiegimas.
Didesnis vaikų įsitraukimas, padidės mokinių ir mokytojų motyvacija, bus
geresni mokymo(si) rezultatai. Turėdamas vieną mokymo(-si) platformą,
mokytojas galėtų redaguoti turinį, planuoti jo panaudojimą, skirti laiką
ugdymo organizavimui, mokymosi laiko planavimui, kiekvieno mokinio
individualiam pasiekimui. Kitaip tariant, galėtų profesionaliai dirbti savo
darbus. Buvo vykdoma apklausa nuotolinio mokymosi iššūkiai per MS
Teams platformą. Anketa, TAMO dienyne. Dalyviai: mokytojai,
mokiniai, tėvai. 2020 m. birželio 15 d. EMM mokytojų tarybos posėdžio
Nr. V2-5 pritarimas, 2020 m. rugpjūčio 31 d. EMM direktoriaus įsakymas
Nr. V1-30/2 „Dėl elektroninio dienyno TAMO nuostatų patvirtinimo“.

II tikslas. Plėtoti švietėjišką veiklą ir meninę labdarą
1.Uždavinys. Ugdyti menines kompetencijas per konkursinę, projektinę, koncertinę, parodinę veiklą.

01.01.04.

Neformalųjį
ugdymą
teikiančios
ugdymo
proceso ir
veiklos
organizavimas
Elektrėnų
meno
mokykloje

Organizuoti
tradicinius
bei rengti
naujus
renginius,
parodas

Muzikos koncertai
mokykloje

27 vnt.

Mokykloje suorganizuota 10 tradicinių renginių, koncertų:
Koncertas, skirtas motinos dienai ir tėvo dienai „Žibuoklėm pražydę...“;
Muzikinė popietė „Stambios formos žavesys“ 0-4 kl.;
Muzikinė popietė „Stambios formos žavesys“ 5-7 kl.;
Koncertas, skirtas tėvo dienai paminėti „Su meile, tėčiui“;
8 kl. mokinės Dianos Viktorijos Kartenės koncertas;
Baigiančiųjų mokyklą išleistuvių koncertas;
Muzikinė popietė „Rudens spalvos“;
Muzikinė popietė, tema „Muzika iš kino filmų ir miuziklų“;
Muzikinė popietė „Įvairių šalių muzika“;
Muzikinė popietė, tema „Polifonijos menas“;
Koncertas „Kalėdos su muzika“.
(Žr. mokyklos mėnesio planai, patvirtinti direktoriaus įsakymu)

Muzikos koncertai
mieste ir savivaldybėje

19 vnt.

Muzikos konkursai
mokykloje

2 vnt.

Muzikos konkursai
tarptautiniai

17 vnt.

Koncertas, skirtas Vasario 16-osios dienos paminėjimui „Lietuva – tai aš,
Lietuva – tai mes!“;
Koncertas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio
paminėjimui;
Menininko B. Prapuolenio parodos „Vasaros judesiai“ atidarymas ir
koncertas;
Trijų metų blaivybės draugijos ,,Optimalistas” susibūrimas - koncertas
Išvyka – koncertas ,,Mokslo metų užbaigtuvės“;
Išvyka – koncertas ,,Mokslo metų užbaigtuvės ;
Koncertas „Muzika kieme“ Elektrėnuose.
ir kt.
(Žr. mokyklos mėnesio planai, patvirtinti direktoriaus įsakymu)
Mokyklinis etiudo konkursas „Allegro“
I Tarptautinis jaunųjų atlikėjų kamerinės muzikos konkursas
,,Alveare di musica 2020”;
(Žr. mokyklos mėnesio planai, patvirtinti direktoriaus įsakymu)
Tarptautinis muzikantų konkursas „Charivni fantazii“, Ukraina;
I Tarptautinis jaunųjų atlikėjų kamerinės
muzikos konkursas “Alveare di musica 2020”;
Tarptautinis atlikėjų konkursas „Jiskra 2020“ Čekija, Praha;
Tarptautinis nuotolinis instrumentinis konkursas „Golden keys“;
Tarptautinis atlikėjų konkursas „Grand online Eurofest 2020”;
Izraelis. Tarptautinis stygininkų konkursas.
XIV tarptautinis jaunųjų talentų konkursas „Tautiniai akcentai muzikoje“.

T

ir kt.
(Žr. mokyklos mėnesio planai, patvirtinti direktoriaus įsakymu)
Muzikos konkursai
respublikiniai

27 vnt.

Lietuvos jaunųjų atlikėjų konkursas „Linksmoji polkutė“;
Fortepijono muzikos konkursas-festivalis „Žvėrelių karnavalas“;
IV respublikinis jaunųjų pianistų konkursas „Mažieji virtuozai“;
XXI nacionalinis B. Dvariono pianistų ir stygininkų konkursas
(III respublikinis etapas);
Respublikinis jaunųjų muzikantų konkursas „Muzika-@”;
Respublikinis nuotolinis W. Gillock pjesių konkursas „Virtualūs
pasažai“ ;
Lietuvos jaunųjų atlikėjų lietuviškos muzikos konkursas „Atlėk,
sakale“;
Respublikinis instrumentinės muzikos ansamblių ir orkestrų
konkursas „Plungė – 2020”;
Trakų meno mokykla 6-asis respublikinis styginių instrumentų festivalis
,,Romantikų įkvėpti'';
Nacionalinė M.K.Čiurlionio menų gimnazijoje vyko VI respublikinis
Europos menų festivalis;
XXVIII-ojo Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir
mušamaisiais instrumentais konkurso II-asis turas;
IX - Lietuvos jaunųjų atlikėjų konkursas „Linksmoji polkutė“.
Respublikinis chorų festivalis „Dainų mozaika“ šv. Kotrynos bažnyčioje,
Vilniuje;
Respublikinis televizinis dainų konkursas „Dainų dainelė“ antrasis
etapas Šalčininkuose ir kt.
(Žr. mokyklos mėnesio planai, patvirtinti direktoriaus įsakymu)

Muzikos festivaliai
respublikiniai

Dailės konkursai
tarptautiniai

11 vnt.

3 vnt.

V respublikinis akordeono muzikos festivalis „Laiko ritmu“;
VI respublikinis Europos menų festivalis;
Respublikinis akordeonistų festivalis – maratonas;
XX respublikinis pianistų maratonas;
Šešioliktasis muzikos festivalis „Trakų fanfarinė savaitė“;
ir kt.
(Žr. mokyklos mėnesio planai, patvirtinti direktoriaus įsakymu)
Tarptautinis vaikų ir jaunimo meninės kūrybos konkursas:
PASAULINEI ŽEMĖS DIENAI PAMINĖTI, Prancūzija;
Tarptautinis mažojo formato vaikų piešinių konkursas, Serbija

Dailės konkursai
respublikiniai

6 vnt.

Dailės konkursai
Elektrėnų
savivaldybėje

5 vnt.

Dailės edukacijos
EMM

3 vnt.

Parodos švietimo
paslaugų centre,
viešojoje bibliotekoje,
kultūros centre ir kt.

2 vnt.

Tarptautinis mokinių kūrybos konkursas KALĖDINIS ATVIRUKAS,
LMNUC Vilnius;
(Žr. mokyklos mėnesio planai, patvirtinti direktoriaus įsakymu)
Lietuvos vaikų ir jaunimo meninės kūrybos darbų konkursas
PAŽINK GAMTĄ, VMTI Gamtos tyrimų centras;
Grafikos darbų paroda: MYLIU LIETUVĄ, Alytaus r. meno ir sporto
mokykloje;
Respublikinis mokinių meninės kūrybos konkursas: MES UŽAUGOME
LAISVI, LMNUC Vilnius;
Respublikinė kūrybinių darbų paroda Martyno Mažvydo bibliotekoje:
TAUTODAILĖS STEBUKLAI, paroda: TAUTODAILĖS LOBYNAI,
Vilnius;
Nacionalinis mokinių piešinių konkursas KNYGŲ NAMŲ ŠVIESA,
skirta Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios
bibliotekos 100-mečiui, LMNŠC Vilnius;
VIII TARPTAUTINIS GRAFINĖS MINIATIŪROS KONKURSAS,
PDM;
(Žr. mokyklos mėnesio planai, patvirtinti direktoriaus įsakymu)
Paroda: MOLIO VIRSMAS, Kietaviškių kultūros namai;
Piešinio paroda: GAMTA MŪSŲ NAMAI, Vievis, UAB FINĖJAS;
Piešinių paroda: KNYGNEŠIO DIENAI PAMINĖTI, Vievio miesto
biblioteka;
Dailės skyriaus mokinių piešinių ant asfalto akcija – konkursas
ŽYDINTIS KELIAS skirtas mokytojų dienai paminėti, EMM kiemelis;
Dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų paroda PASITINKANT
KALĖDAS iš serijos MOLIO IR AUGALŲ SPALVOS, Elektrėnų
savivaldybėje.
(Žr. mokyklos mėnesio planai, patvirtinti direktoriaus įsakymu)
Edukacinis užsiėmimas: PUODYNIŲ ISTORIJOS, EMM;
Edukacinis užsiėmimas: LIETUVIŠKA KERAMIKA, EMM;
Edukaciniai užsiėmimai LIAUDIES GRAFIKOS RŪŠYS IR
TECHNIKOS, EMM;
Edukacinė išvyka į menininko Bangučio Prapuolenio akvarelių parodos
VASAROS JUDESIAI pristatymą, Elektrėnų sav. viešoji biblioteka;
Elektrėnų savivaldybės mokinių kūrybinio atviruko konkurso
KALĖDINIS PAŠTAS darbų paroda, Elektrėnų švietimo paslaugų
centras;

Dailės parodos
mokykloje

23 vnt.

(Žr. mokyklos mėnesio planai, patvirtinti direktoriaus įsakymu)
KERAMIKA IR SKULPTŪRA TAUTODAILĖJE, paroda MOLIŲ IR
AUGALŲ SPALVOS;
26-oji Lietuvos mokinių dailės olimpiada LIETUVOS RAUDONOJI
KNYGA, EMM;
Piešinių paroda: MAMAI, EMM FB;
Paroda: ARTĖJANT ATVELYKIUI, EMM FB;
Piešinių paroda: VAIZDAS PER MANO LANGĄ, EMM FB;
Piešinių paroda: AŠ GALIU, EMM FB;
Personalinė paroda, Gustės Degutytės: PASAULIO MIESTAI, EMM
FB;
Piešinių paroda: DAROM, EMM FB;
Piešinių paroda: ŽYDĖJIMAS, EMM FB;
Paroda: AKMENĖLIAI, EMM FB;
Dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų virtuali paroda POLĖKIS,
EMM FB;
Dailės skyriaus mokinių kūrybos darbų paroda Tautodailės metams
paminėti: MOČIUTĖS PAVEIKSLĖLIAI, II aukštas EMM;
Dailės skyriaus mokinių darbų paroda: MATAU, GIRDŽIU, JAUČIU,
EMM;
Dailės skyriaus kūrybinių darbų paroda skirta Tautodailės metams
MOLIO IR AUGALŲ SPALVOS, EMM;
Dailės skyriaus pagrindinio ugdymo klasių mokinių kūrybinių darbų
paroda LYGĖ, EMM;
Dailės skyriaus mokinių darbų paroda: MATAU, GIRDŽIU, JAUČIU,
EMM FB.
EMM mokinių darbų paroda, TAUTODAILĖS STEBUKLAI: LYGĖ,
EMM;
EMM mokinių ir paramos šeimai tarnybos lankytojų kūrybinių darbų
paroda, TAUTODAILĖS STEBUKLAI: MOLIO IR AUGALŲ
SPALVOS. EMM;
Paroda Kalėdinės dainos: ELNIAS DEVYNRAGIS, EMM;
Dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų paroda LAIŠKAI ŽIEMAI,
EMM FB;
Dailės specialybės mokinių darbų paroda LIAUDIES GRAFIKOS
RŪŠYS IR TECHNIKOS - JŪROS STEBUKLAI, EMM FB

Paroda FB: JŪROS LOBYNAI, EMM FB;
Paroda: LABAI SPALVOTOS KALĖDOS piešinių paroda, EMM FB.
(Žr. mokyklos mėnesio planai, patvirtinti direktoriaus įsakymu)
Įvairių muzikinių
atsiskaitymo formų
organizavimas. Atvira
pamoka.

15 vnt.

Atvira pamoka, tema „Melodijos reikšmė muzikos kūrinyje“
Atvira pamoka, tema „M. Musorgskio programinės muzikos
interpretacijos vaikų piešiniuose. Baisus sapnas su gera pabaiga“
Atvira pamoka „Atvira solfedžio pamoka su III pradinio ugdymo klasės
mokiniais tema „Intervalų atpažinimas pratimo melodinėje slinktyje“;
Atvira pamoka tema „M. Musorgskio vokalinė muzika“;
Integruota pamoka su dailės skyriaus mokytojo A. Urbiečio mokiniais:
„M .Musorgskio programinės muzikos interpretacijos vaikų piešiniuose“

ir kt.
(Žr. mokyklos mėnesio planai, patvirtinti direktoriaus įsakymu).
Stovyklos ir
edukacijos

2 vnt.

Sekmadieninio vario dūdų orkestro jaunučių pavasario stovykla
(4 dienos);
Projektas „Vasarą grojame kartu“, Kaltanėnuose, Švenčionių rajone
vyko vasaros stovykla skirta pučiamųjų instrumentų orkestrų
jauniesiems muzikantams.
(Žr. mokyklos mėnesio planai, patvirtinti direktoriaus įsakymu).

Išvykos ir edukacijos

Dalyvauti
festivaliuose,
konkursuose,
olimpiadose,
projektuose

Mokinių laimėjimai
tarptautiniuose, šalies
festivaliuose,
konkursuose, parodose

4 vnt.

Muzikos sk.:
42 laureatai,
3 diplomai,
1 padėka
Dailės sk.:
11 apdovanojimai

Edukacinė išvyka į Kauno ,,Velnių muziejų“,
V respublikinio akordeono muzikos festivalio ,,Laiko ritmu“ metu
festivalio dalyviams;
Edukacinė-pažintinė išvyka į LR seimo rūmus ir Nacionalinę dailės
galeriją.
Edukacinė - pažintinė išvyka į LR Seimą bei Domino teatro spektaklį.
(Žr. mokyklos mėnesio planai, patvirtinti direktoriaus įsakymu).
Mokyklos mokiniai buvo skatinami dalyvauti paroduose, konkursuose,
olimpiadose, koncertinėse programose. Patys gabiausieji ugdytiniai
individualizuoto ugdymo dėka pasiekė puikių ir aukštų rezultatų. 2020 m.
mokyklos atlikėjai aktyviai dalyvavo ir sėkmingai reprezentavo Elektrėnų
savivaldybės ir mokyklos vardą:
Bendrai buvo suorganizuota ir dalyvauta muzikiniuose ar dailės
renginiuose 165, dalyvių skaičius pranoko visus mūsų lūkesčius, muzikos
skyrius: 116 renginių, 519 dalyviai, 42 laureatai, 3 diplomai, 1 padėka.
Dailės skyrius: 49 renginiai, 1210 dalyviai (kai kurie mokiniai renginiuose
dalyvavo po kelis kartus), 11 apdovanojimų.

Rengti ir
vykdyti
meninis
projektus

Mokinių pasirodymai
savivaldybės bei
mokyklos
festivaliuose,
konkursuose

80 % mokinių
165 renginiai

Meninių projektų
rengimas ir
vykdymas
savivaldybėje,
respublikoje

2 vnt.

Projektas „Vasarą grojame kartu“, Kaltanėnuose, Švenčionių rajone
vyko vasaros stovykla skirta pučiamųjų instrumentų orkestrų
jauniesiems muzikantams.

Išvykos, veiklos
4 vnt.
netradicinėje aplinkoje
2. Uždavinys. Stiprinti bendradarbiavimą su mokyklomis ir socialiniais partneriais.
01.01.04. Neformalųjį
Bendradarbia Respublikinių
3 vnt.
ugdymą
uti su
festivalių, konkursų,
teikiančios
kitomis
olimpiadų
ugdymo
meno
organizavimas
proceso ir
mokyklomis
veiklos
ir socialiniais
organizavimas partneriais
Elektrėnų
Mokyklos
Dalyvavimas
19 vnt.
meno
pristatymas
valstybinių švenčių
mokykloje
kitose
minėjimuose, šventėse
savivaldybės
įstaigose
Koncertų, parodų
organizavimas,
skelbiant mokinių
priėmimą į mokyklą
Kultūros institucijų,
fondų, įvairių
organizacijų koncertų
organizavimas miesto
bendruomenei

Į koncertinę, edukacinę veiklą įsitraukė 100 % visų skyrių mokinių.
Mokyklos mokiniai dalyvavo savivaldybės bei mokyklos konkursuose,
festivaliuose, olimpiadose. Mokiniai siekė aukščiausių meninių
įvertinimų, tobulino bendravimo ir pažinimo kompetencijų.
Viso per metus buvo suorganizuota ir dalyvauta muzikiniuose ar dailės
renginiuose 165.
(Žr. mokyklos mėnesio planai, patvirtinti direktoriaus įsakymu).
Projektas ,,Tautodailės stebuklai“, vykdė dailės skyrius;

2 vnt.

19 vnt.

(Žr. mokyklos mėnesio planai, patvirtinti direktoriaus įsakymu).
Mokyklos mokytojų ir mokinių išvykos, vykdė muzikos ir dailės skyriai.
(Žr. mokyklos mėnesio planai, patvirtinti direktoriaus įsakymu).
Buvo surengti ir įgyvendinti 2 muzikos konkursai:
Mokyklinis etiudo konkursas „Allegro“;
I Tarptautinis jaunųjų atlikėjų kamerinės muzikos konkursas
,,Alveare di musica 2020”;
1 dailės konkursas: ,,Tautodailės stebuklai“.
(Žr. mokyklos mėnesio planai, patvirtinti direktoriaus įsakymu)
2020 m. buvo suorganizuoti 3 šventiniai minėjimai mokykloje bei
dalyvauta valstybinių švenčių minėjimuose savivaldybėje.
Metodinių grupių: akordeono - 7, fortepijono - 3, pučiamųjų instrumentų
– 4, styginių instrumentų – 3, dainavimo klasės - 1 , papildomo
instrumento – 1.
(Žr. mokyklos mėnesio planai, patvirtinti direktoriaus įsakymu).
Kiekvienų mokslo metų pabaigoje mokykloje vyksta naujų mokinių
priėmimas. Mokyklos mokytojai rengia įvairius susitikimus su miesto
mokyklos ir darželių auklėtiniais.
(Žr. mokyklos mėnesio planai, patvirtinti direktoriaus įsakymu).
Koncertas, skirtas Vasario 16 –osios dienos paminėjimui „Lietuva- tai aš,
Lietuva - tai mes!“
Koncertas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio
paminėjimui

Menininko B. Prapuolenio parodos „Vasaros judesiai“ atidarymas ir
koncertas
Trijų metų blaivybės draugijos ,,Optimalistas” susibūrimas - koncertas
Išvyka – koncertas ,,Mokslo metų užbaigtuvės“ ir kt.
(Žr. mokyklos mėnesio planai, patvirtinti direktoriaus įsakymu).

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
Įvairios medžiagos,
dailės priemonės
dailės skyriui
Kompiuterinės įrangos
įsigijimas
Instrumentų įsigijimas

Pagal poreikį

Biblioteka papildyta mokomąja muzikine ir dailėtyros literatūra – 10 vnt.
(108,27 Eur)

Pagal poreikį

Įsigytos priemonės: kartonas, molis, anglis, sausa pastelė, spalvotas
popierius, tušas, tekstilinis kartonas, dekoravimo priemonės, lipalas,
klijai, įvairūs pieštukai (800 Eur) ir keramikos krosnis (2700 Eur).
Įsigyti 4 kompiuteriai Grafinio dizaino klasei. (4753Eur.)

4 vnt.
Pagal poreikį

Įsigyti 3 pianinai, kornetas, projektorius, stovai natoms, 2 hidraulinės
kėdės prie fortepijono salėje, įvairios prekės muzikos instrumentams
(stygos, pūstukai pučiamiesiems instrumentams, gitaros stiprintuvas,
lėkštė, stovai lėkštėms ir būgneliui, vaizdo kameros su priedais,
magnetinės lentos, metronomai ir kt.).(10440Eur.)

2. Uždavinys. Formuoti savitą mokyklos kultūrą, saugią ir palankią ugdymosi aplinką.
Mokyklos
Išnaudoti spaudos ir
Pagal poreikį
2020 m. vietinėje ir respublikinėje spaudoje, mokyklos internetinėje
įvaizdžio
kitų informacijos
svetainėje, FB ir Youtube buvo pristatomi mokykloje vykę renginiai,
stiprinimas
priemonių teikiamas
mokyklos mokinių bei mokytojų pasiekimai.
galimybes
Kiekviena metodinė grupė savo veikla dalijosi mokyklos sienlaikraščiuose.
Kaupti medžiagą apie
Mokslo metų pabaigoje mokykloje visuomet atnaujinama mokyklos lenta:
mokyklos veiklą
„Jie garsina mokyklą“. Mokyklos sekretorė kaupia atnaujintą medžiagą
mokyklos albume.
Kurti
Ilgalaikio turto
Pagal poreikį
Mokykloje yra atlikti klasių ir koridorių kosmetiniai remontai. Kai kuriose
svetingą ir
remontas ir kito turto
klasėse yra įstatytos naujos akustinės ir triukšmą sulaikančios durys.
saugią
einamasis remontas
Grupinių pamokų klasėse yra sumontuoti 3 oro kondicionieriai.
mokyklos
Ryšių paslaugų
Ryšių paslaugos (125 Eur)
aplinką
pirkimas
Raštinės reikmenų
Pagal poreikį
Įsigyta popieriaus spausdinimui, spalvoto popieriaus diplomams,
(popieriaus, segtuvų,
dokumentams, natų dauginimui, įmaučių rinkiniai, segtuvai raštinėje
rašiklių, klijų, įmaučių,
(260 Eur),

trintukų, pieštukų ir
kt.) pirkimas
Spaudos prenumerata

išlaidos spausdintuvams ir kopijavimo aparatams (1217Eur.)
3 vnt.

Mokykla prenumeruoja vietinius dienraščius „Elektrėnų žinios“,
„Kronika“, muzikos žurnalą „Muzikos barai“
(295 Eur)
Nupirkti ir sumontuoti langų roletai (550 Eur),mikrofonai, ūkinis
inventorius (1556 Eur),akustinės durys (3510Eur.),oro kondicionieriai
(1194Eur.)
Buvo įsigytos visos būtinos sertifikuotos priemonės pagal poreikį
(500 Eur)
Mokyklos patalpų šildymas ir apšvietimas, vandens nuotekų šalinimas,
šiukšlių išvežimas (9650 Eur)

Ūkinio inventoriaus,
sanitarinių priemonių
papildymas

7310 Eur

Komunalinių paslaugų
pirkimas

9650 Eur

Informacinės sistemos
elektroninio dienyno
„Tamo“ naudojimo ir
priežiūros paslaugos
Paslaugų pirkimas

194Eur

Visus metus buvo teikiamos TAMO elektroninio dienyno naudojimo ir
priežiūros paslaugos (194 Eur)

695 Eur

Mokyklos apsaugos punkto išlaikymas, priešgaisrinės apsauga
užtikrinimas, kilimėlių keitimas (nuoma) prie mokyklos įėjimo, užtikrinant
švaresnę aplinką mokykloje (695 Eur)
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