PATVIRTINTA
Elektrėnų meno mokyklos direktoriaus
2021 m. gruodžio d. įsakymu Nr. V1-6/2

ELEKTRĖNŲ MENO MOKYKLOS
2022 METŲ VEIKLOS PLANAS
Elektrėnų meno mokyklos veiklos planas 2022 metams parengtas atsižvelgus į Elektrėnų savivaldybės 2021-2023 metų Strateginį veiklos planą
(2021 m. sausio 27 d., Nr. VI.TS–1). Elektrėnų meno mokyklos 2022-2024 metų strateginio plano projektą, kuriam pritarta Elektrėnų meno mokyklos taryboje
(2022 m. vasario 3 d., Nr. V2-5).
Planas atitinka mokyklos bendruomenės poreikius, pagal juos nustatomi metiniai tikslai bei uždaviniai ir priemonės uždaviniams vykdyti.
Įgyvendinant 2022 metų veiklos planą, siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti mokyklos veiklai skirtas lėšas.
2022 metų veiklos planą įgyvendins Elektrėnų meno mokyklos bendruomenė – administracija, mokytojai, mokiniai, mokinių tėvai, mokyklos darbuotojai.
2022 metų mokyklos veiklos plano darbo grupė: pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Živilė Skinulytė, nariai: mokyklos tarybos pirmininkas
Valdas Stanaitis, mokyklos metodinės tarybos pirmininkė Ona Navickienė, metodinių grupių vadovai: Auksuolė Merkienė, Vilma Gumbienė, Jūratė Špikienė,
Ona Abarytė - Liaškovienė, mokyklos vyr. buhalterė Irina Mochovienė.
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijų
pavadinimas
reikšmė

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimas
(Eur)

02 Švietimo ir ugdymo programa
01 Sudaryti galimybes gauti aukštos kokybės švietimo ir ugdymo paslaugas pagal savivaldybės gyventojų gebėjimus ir poreikius
I Tikslas. Kurti aktyvę, kūrybišką, sveiką ir socialiai atsakingą bendruomenę.
1.1. Uždavinys. Sukurti daugiau alternatyvų pamokoje, nukreiptų į individualių gebėjimų ugdymą ir asmenybės tobulėjimą, gerinti ugdymo
kokybę.
02.01.03.
Neformalųjį
Organizuoti
Kasmet koreguosime ugdymo planą ir
324 mokinių Direktorius,
I-XII
Darbo
ugdymą
ugdymo programų komplektuosime visų vykdomųjų
skaičius.
Pavaduotojas
užmokestis
teikiančios
pasiūlą ir jų
programų pradinio ir pagrindinio
ugdymui,
24140 MK
ugdymo
prieinamumą.
ugdymo klasių komplektus. Plečiant
mokytojai.
Sodros
proceso ir
ugdymo programų pasirinkimo
įmokos
veiklos
galimybes, vykdysime naujas ar
350 MK

organizavimas
Elektrėnų
meno
mokykloje.

atnaujintas FŠPU ir neformaliojo
ugdymo programas.
Ne mažiau kaip 10 % visų skyrių
mokinių papildomai galės rinktis antrąją
programą.

Atnaujinsime dalykų programas ir
jas patvirtinsime.

22 vnt.

Parengsime ir įgyvendinsime
2022-2023 m. m. ugdymo planą.

1 vnt.

Parengsime dalykų teminius planus
tvirtinimui (muzikos istorijos 5-8 kl.,
solfedžio pradinio ir pagrindinio
ugdymo kl., dailės dalykų pradinio,
pagrindinio, saviraiškos, mėgėjų
programų).
Sudarysime individualių ir grupinių
pamokų tvarkaraščius naujiems
mokslo metams.
Organizuosime mokyklos tarybos,
mokytojų tarybos, metodinių
grupių susirinkimus.

14 vnt.

32 vnt.

72 vnt.

Pavaduotojas
ugdymui,
MG vadovai.
Pavaduotojas
ugdymui,
darbo grupė.
Pavaduotojas
ugdymui,
mokytojai.

I-XII

Pavaduotojas
ugdymui,
mokytojai.
Direktorius,
Pavaduotojas
ugdymui,
MG vadovai.

VIII

I-V

VI-VIII

I-XII

Darbo
užmokestis
491250 SB
Sodros
įmokos
9980 SB
Darbo
užmokestis
44180 VB
Sodros
įmokos
640 VB
Žmogiškieji
ištekliai.

Tobulinti mokinių
pasiekimų ir
pažangos
vertinimo tvarką.

Organizuoti
ugdomąją veiklą
neformaliose
erdvėse diegiant
naujas mokymosi
priemones.

Mokyklos metodinėse grupėse
aptarsime mokinių pasiekimus ir
pažangos vertinimo kriterijus.
Mokyklos posėdžiuose ir
susirinkimuose analizuosime pusmečių,
metų mokinių pasiekimus ir lankomumo
rezultatus. Aptarsime mokinio pažangą
individualiai su tėvais.
Organizuosime kontrolinių pamokų,
akademinių koncertų perklausas ir dailės
skyriaus mokinių darbų peržiūras.
Organizuosime muzikos dalykų
baigiamųjų egzaminų ir dailės
baigiamųjų darbų gynimus.

Kiekviename
skyriuje
100 %

Mokytojai.

I-XII

Žmogiškieji
ištekliai.

100 %

Direktorius,
Pavaduotojas
ugdymui.

I-XII

Žmogiškieji
ištekliai.

100 %

I-XII

Žmogiškieji
ištekliai.

Organizuosime mokinių pasiekimų ir
pažangos analizes, I ir II pusmečių
pabaigoje.
Taikysime grįžtamąjį ryšį mokiniams.

100 %

Direktorius,
Pavaduotojas
ugdymui.
Pavaduotojas
ugdymui,
mokytojai
Direktorius,
Pavaduotojas
ugdymui,
mokytojai.
Direktorius,
Pavaduotojas
ugdymui,
mokytojai.

V, XII

Žmogiškieji
ištekliai.

I-XII

Žmogiškieji
ištekliai.

I-XII

Žmogiškieji
ištekliai,
bendruomeninės
valandos.

Kiekviename
skyriuje
100 %

Diegiant naujas mokymosi priemones,
Kiekviename
organizuosime ugdomąją veiklą
skyriuje
neformaliose erdvėse: bibliotekoje,
100 %
muziejuje, gamtoje, skaitykloje,
išvykoje ir kitur.
Naudojant informacines technologijas,
diegsime naujas mokymosi priemones,
kurios suteiks mums didesnes galimybes
prisitaikyti prie esamos situacijos ir
nuotolinio mokymo
(dailės ir muzikos ugdymo veiklose

IT taikys 100 % mokytojų).
Edukacinė išvyka – koncertas į
VNOIBT.
Edukacinė išvyka į Druskininkus, M. K.
Čiurlionio memorialinį muziejų,
Merkinę.
Edukacinė išvyka į Vilniaus nacionalinę
filharmoniją.
Edukacinė išvyka į muzikinį renginį
Vilniuje.
Susieti mokomųjų
teorinių ir
praktinių dalykų
turinį.

Tirti tėvų
poreikius ir
lūkesčius, stiprinti
grįžtamąjį ryšį.

Tobulinti
informacijos
pateikimą apie
mokinio veiklą.
Įtraukti tėvus į
mokyklos

Sudarysime mokinių individualius ir
ilgalaikius metinius grupinių pamokų
planus, derinsime teorinių ir praktinių
dalykų programas. Mokymosi veiklas
diferencijuosime pagal mokinių
gebėjimus ir mokymosi pasiekimus.
Per metus organizuosime 1-2
integruotas atviras pamokas.
Paruošime mokinių ir tėvų apklausų
anketas. Kas pusmetį kiekvieno dalyko
mokytojas organizuos klasių tėvų
susirinkimus. Organizuosime vieną
visuotinį tėvų susirinkimą. Inicijuosime
pokalbius ar susitikimus su mokinių
tėvais.
Teiksime visą informaciją tėvams per
TAMO dienyną ir TEAMS platformą,
didinsime komunikaciją ir grįžtamąjį
ryšį, konsultuosime tėvus apie mokinio
pažangą.
Subursime iniciatyvių tėvų
bendruomenę, kurioje tėvai aktyviai

1 vnt.

G. Židonytė

V

1 vnt.

G. Židonytė

IX

1 vnt.

G. Židonytė

X

1 vnt.

O. Navickienė
D. Niccolini

I-XII

5 vnt.
atviros
pamokos,
1 integruota
atvira
pamoka.

EMM
mokytojai.

I-XII

Žmogiškieji
ištekliai.

Visus metus.

Pavaduotojas
ugdymui,
EMM MG
vadovai,
mokytojai.

I-V

Žmogiškieji
ištekliai.

Visus metus.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
mokytojai.

I-XII

581 EUR SP
(1 metams),
žmogiškieji
ištekliai.

Visus metus.

Direktorius,
pavaduotojas

I-XII

Žmogiškieji
ištekliai,

įsitrauks į ugdymo(-si) procesą, daugiau
ugdymui,
KT.
dalyvaus mokyklos organizuojamuose
mokytojai.
renginiuose, išvykose ir kt. veiklose.
1.2. Uždavinys. Skatinti ugdytinių kūrybiškumą formuojant gyvenimo kelio (karjeros) rinkimosi sąmoningumą ir ugdymosi tęstinumą.
02.01.03.
Neformalųjį
Gerinti sąlygas
Skatinsime gabius mokyklos mokinius
Visus metus. Direktoriaus
I-XII
Žmogiškieji
ugdymą
visų skyrių
dalyvauti tarptautiniuose,
pavaduotojas
ištekliai,
teikiančios
mokiniams
respublikiniuose konkursuose,
ugdymui,
bendruomeniugdymo
dalyvauti
festivaliuose ir parodose.
mokytojai.
nės valandos.
proceso ir
respublikiniuose ir (50 % visų dalyvavusiųjų mokinių laimi
veiklos
tarptautiniuose
prizines vietas).
organizavimas konkursuose,
Fortepijono specialybės metodinė grupė 14 vnt.
O. Navickienė
Elektrėnų
olimpiadose,
Akordeono specialybės metodinė grupė 7 vnt.
A. Merkienė
meno
parodose.
Dainavimo ir teorinių dalykų metodinė
7 vnt.
J. Špikienė
mokykloje.
grupė
Styginių instrumentų metodinė grupė
2 vnt.
O. AbarytėLiaškovienė
Pučiamųjų instrumentų metodinė grupė 4 vnt.
V. Stanaitis
Antrojo instrumento metodinė grupė
4 vnt.
V. Gumbienė
Dailės skyriaus metodinė grupė
6 vnt.
J.Davidavičienė
Plėtoti mokyklos
Plėtosime meno kolektyvų meninę
Visus metus. Direktorius,
I-XII
Žmogiškieji
ugdytinių ir meno veiklą ir kasmet dalyvausime mokyklos, 80 %
Pavaduotojas
ištekliai,
kolektyvų meninę miesto, savivaldybės renginiuose (iki 80
ugdymui,
bendruomeniveiklą.
% mokinių ir mokytojų). Kiekvieną
mokytojai.
nės valandos.
pusmetį organizuosime metodinėse
grupėse 3-10 koncertų, renginių ir
3 vnt.
parodų.
Mokyklos kolektyvams sudarysime
visas sąlygas dalyvauti 2024 m.
moksleivių dainų šventėje.
Surengsime bendrą koncertą su kitų
1 vnt.
V. Stanaitis
III-V
Žmogiškieji
savivaldybių meno mokyklų ansamblių
O. Maksimec.
ištekliai,
kolektyvais.
A. Stankevičius
bendruomeniorganizuojamas
veiklas.

Rengti tradicinius
ir naujus
projektus,
bendradarbiaujant
su įv. partneriais.

Organizuoti
konkursus,
festivalius ir
parodas
mokykloje

Bendradarbiausime su Kaišiadorių meno 1 vnt.
mokyklos kolektyvais.

R. Gritienė

I-XII

Kasmet rengsime ir teiksime paraiškas į
savivaldybės švietimo ir ugdymo
programų projektų konkursus (ne
mažiau kaip 50 % mokinių dalyvaus
mokyklos projektuose, nauji projektai:
„Mokytojas ir mokinys“, „Karjeros
dirbtuvės. Pasimatuok menininko
profesiją, kuo būsi užaugęs?“).
Dalyvausime projekte „Talentingi ir
gabūs vaikai-šviesios ateities pamatas“.

Visus metus.
50 %

Direktorius,
Pavaduotojas
ugdymui,
mokytojai.

I-XII

Projektas.

Dailės
skyrius ir
O. Navickienė,
mokytojai.

Kasmet organizuosime konkursus ir
festivalius mokykloje, kurie mus
džiugins dalyvaujančių mokinių
skaičiumi.

Visu metus.
100 %

Fortepijono specialybės metodinė grupė
Antrojo instrumento metodinė grupė
Styginių instrumentų metodinė grupė

6 vnt.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
mokytojai.
O. Navickienė
V. Gumbienė
O. AbarytėLiaškovienė
J. Špikienė

Dainavimo ir teorinių dalykų metodinė
grupė
Akordeono specialybės metodinė grupė
Pučiamųjų instrumentų metodinė grupė
Dailės skyriaus metodinė grupė

1 vnt.
1 vnt.
6 vnt.

A. Merkienė
V. Stanaitis
J.Davidavičienė

I-XII

I-XII

nės valandos.
Žmogiškieji
ištekliai,
bendruomeninės valandos.
Žmogiškieji
ištekliai,
bendruomeninės valandos.

1 500 EUR
SB
(1 metams),
projektinės
lėšos.
2 000 EUR
(dalyvio
mokestis
metinis).

1.3. Uždavinys. Puoselėti organizacijos kultūrą.
02.01.03.
Neformalųjį
Gerinti mokyklos Organizuosime seminarą ar
ugdymą
bendruomenės
psichologinius kursus mokytojams,
teikiančios
mikroklimatą.
didinsime pasitikėjimą, sprendimų
ugdymo
priėmimą, komunikaciją, rizikos
proceso ir
valdymą, grįžtamojo ryšio valdymą
veiklos
mokykloje.
organizavimas
Elektrėnų
meno
mokykloje.
Puoselėti
Puoselėjant mokyklos identitetą,
mokyklosorganizuosime platesnę kūrybinę veiklą
organizacijos
ne tik mokykloje, bet ir virtualiai:
kultūrą.
koncertai, festivaliai, renginiai, parodos.
Puoselėti
partnerystę ir
tvarią lyderystę.

Visus metus.

Direktorius,
Pavaduotojas
ugdymui,
mokytojai.

IV-VI

1 400 EUR
MK
(1 metams),
kvalifikacinės
lėšos.

Kiekviename
skyriuje.

Direktorius,
Pavaduotojas
ugdymui,
mokytojai.

I-XII

Žmogiškieji
ištekliai,
bendruomeninės valandos.

Organizuosime bendrus projektus su
Visus metus. Direktorius,
I-XII
Žmogiškieji
partneriais iš visos šalies ir užsienio
Pavaduotojas
ištekliai,
(pasirašysime kasmet 1-2 naujas
ugdymui,
bendruomenisutartis). Plėtosime bendradarbiavimą su
mokytojai.
nės valandos.
socialiniais partneriais, dalyvausime įv.
renginiuose: miesto viešojoje
bibliotekoje, kultūros centre,
darželiuose, mokyklose, profesinio
mokymo centre, literatūros ir meno
muziejuje, sanatorijoje, senelių globos
namuose ir kt. (kasmet ne mažiau kaip
10 renginių).
II TIKSLAS. Tobulinti mokytojų profesines kompetencijas.
2.1. Uždavinys. Nuolatinis tobulėjimas, skatinti mokymosi visą gyvenimą įvairovę, turtinti mokytojų lyderystės ir kūrybiškumo galias.
02.01.03.
Neformalųjį
Nustatyti
Taikant nuolatinio tobulinimo
Visus metus Direktorius,
I-XII
1 560 EUR
ugdymą
kvalifikacijos
metodologiją, skatinsime mokymosi
100 %
SP

teikiančios
tobulinimo
ugdymo
poreikius.
proceso ir
veiklos
organizavimas
Elektrėnų
meno
mokykloje.
Sudaryti
mokytojams
sąlygas įgyti
aukštesnę
kvalifikaciją.

Teikti pagalbą
pradėjusiems
dirbti mokytojams
ir vadovams.

visą gyvenimą įvairovę, paruošime
kiekvienų metų mokytojų kvalifikacijos
tobulinimo ataskaitą.
Mokyklos bendruomenė dalyvaus
tikslinguose su mokyklos strategija
derančiuose kvalifikacijos kėlimo
kursuose.
Vienas mokytojas pagal atestacijos
programą įgis aukštesnę kvalifikacinę
kategoriją, 1 vyr. – mokytojas.

Pavaduotojas
ugdymui,
mokytojai.

Atestacijos
programa
patvirtinta
2020-2022
Įsak.
Nr 03V-74
Elektrėnų
savivaldybės
administracijos
direktoriaus
2020.01.30
Visus metus.

Direktorius,
Atestacijos
komisijos
pirmininkas.

(kvalifikacinės lėšos).

II
pusmetis
2022 m.

Teiksime profesinę pagalbą
Direktorius,
I-XII
(mentorystę) mokykloje visiems
Pavaduotojas
pradėjusiems dirbti specialistams,
ugdymui,
gerinsime profesinį augimą ir ilgalaikį
mokytojai.
kolegialų bendradarbiavimą.
2.2. Uždavinys. Teikti individualizuotą įvairių formų pagalbą mokytojams, plečiant tam reikalingus gebėjimus ir galimybes.
02.01.03.
Neformalųjį
Organizuoti
Organizuosime metodines dienas,
EMM
Direktorius,
I-XII
ugdymą
metodinę veiklą
gerosios patirties sklaidą, kuriose
mokytojai,
Pavaduotojas
teikiančios
mokykloje.
dalyvaus iki 90 % visų mokyklos
Elektrėnų
ugdymui,
ugdymo
mokytojų (mokyklos mokytojai ir
savivaldybės mokytojai.
proceso ir
svečiai ves praktikumus, atviras
ir kitų
veiklos
pamokas, skaitys metodinius
Lietuvos

Žmogiškieji
ištekliai.

Žmogiškieji
ištekliai,
bendruomeninės valandos.

Žmogiškieji
ištekliai,
bendruomeninės valandos.

organizavimas
Elektrėnų
meno
mokykloje.
Organizuoti
mokyklos IT
infrastruktūros
kaitą.
Mokyklos
komunikacijos
efektyvumo
tobulinimas.
2.3. Uždavinys. Stiprinti mokytojų potencialą.
02.01.03.
Neformalųjį
Skatinti mokytojų
ugdymą
iniciatyvumą ir
teikiančios
kūrybiškumą.
ugdymo
proceso ir
veiklos
organizavimas
Elektrėnų
meno
mokykloje.
Skatinti
domėjimąsi
kultūriniu
gyvenimu,
lavinant meninį
skonį, mąstymo
kultūrą.

pranešimus, vyks apskrito stalo
diskusijos mokykloje).

mokyklų
mokytojai.

Planuosime mokyklos IT infrastruktūros
kaitą – debesijos paslaugas (naudosime
duomenų perdavimui Google,
INTEGRRA DVS programas arba kt.).
Tobulinant mokyklos komunikacijos
efektyvumą, skatinsime savalaikį
informacijos pateikimą mokyklos
tinklapyje.

Visus metus.

Organizuosime vieną bendrą pažintinę
ar kultūrinę išvyką mokytojams.
Skatinsime asmenybės atvirumą
naujiems dalykams, kurie bus
grindžiami asmenybės tolerancija,
mąstymo lankstumu, kultūriniu ir
estetiniu ugdymu.

Direktorius,
Pavaduotojas
ugdymui,
mokytojai.
Direktorius,
Pavaduotojas
ugdymui,
mokytojai.

I-XII

Žmogiškieji
ištekliai.

I-XII

Žmogiškieji
ištekliai,
bendruomeninės valandos.

Visus metus.

Direktorius,
Pavaduotojas
ugdymui,
mokytojai.

I-XII

Žmogiškieji
ištekliai.

Plečiant mokytojų gebėjimus ir
Visus metus.
galimybes, kasmet organizuosime
gerosios patirties sklaidos išvykas į kitas
mokyklas ir 2-3 edukacines išvykas
moksleiviams.
Organizuosime profesionalių menininkų
parodas ir atlikėjų koncertus, vesime
meistriškumo pamokas, rengsime

Direktorius,
Pavaduotojas
ugdymui,
mokytojai.

I-XII

Žmogiškieji
ištekliai,
bendruomeninės valandos.

Visus metus.

teminius susitikimus su miesto ar šalies
menininkais.
Netradicinė pamokėlė „Mano draugas
– akordeonas „Lopšelio – darželio
,,PASAKA“ ugdytiniams.
Edukacinė išvyka dailės skyriaus
pagrindinio ugdymo mokiniams.
Edukacinė išvyka dailės skyriaus
pradinio ugdymo mokiniams.
Profesionalių atlikėjų koncertų,
susitikimų su iškiliomis miesto, šalies
asmenybėmis organizavimas.
Susitikimas – koncertas su
kompozitoriumi (dalyvauja Vievio
meno mokykla).
Rengsime asmeninius mokytojų
kūrybinius pasirodymus.

Stiprinti
pasitikėjimą
savimi ir
savirealizaciją.
III TIKSLAS. Kurti saugią sėkmingam ugdymui (-si) pritaikytą aplinką.
3.1. Uždavinys. Formuoti saugią ir palankią ugdymosi aplinką mokykloje.
02.01.03.
Neformalųjį
Puoselėti
Organizuosime kasmetinius tradicinius
ugdymą
mokyklos
mokyklos renginius, meno parodas,
teikiančios
tradicijas.
festivalius, konkursus mokykloje.
ugdymo
Fiksuosime ir fotografuosime mokyklos
proceso ir
istorijos faktus, pateiksime juos
veiklos
metodinių grupių stenduose mokykloje.
organizavimas
Elektrėnų
meno
mokykloje.

1 vnt.

J. Piekuvienė

V

1 vnt.

R. Rakauskienė

IX

1 vnt.

R. Rakauskienė

X

2 vnt.

EMM
mokytojai

I-XII

1 vnt.

O. Navickienė

XII

Visus metus.

Direktorius,
Pavaduotojas
ugdymui,
mokytojai.

I-XII

Žmogiškieji
ištekliai,
bendruomeninės valandos.

Visus metus.

Direktorius,
Pavaduotojas
ugdymui,
mokytojai.

I-XII

Žmogiškieji
ištekliai,
bendruomeninės valandos.

Kasmet parengsime ir įgyvendinsime
vaikų vasaros užimtumo projektą:
„Mokiniai ir mokytojai tobulėjame
kartu“.
Efektyvesnė
Siekiant pokyčių ir geresnių rezultatų
mokykla,
mokykloje, sukursime darbo grupę
nuostolių ir rizikų nuostolių ir rizikų valdymui.
valdymas siekiant Numatysime išorines ir vidines rizikas
geresnių rezultatų. mokykloje
ir į jas atsižvelgiant toliau dirbsime.
3.2. Uždavinys. Gerinti ir turtinti mokyklos materialinę bazę.
02.01.03.
Neformalųjį
Atnaujinti
Nupirksime 3 naujus pianinus ir kt.
ugdymą
muzikos
muzikos instrumentus.
teikiančios
instrumentų bazę.
ugdymo
proceso ir
veiklos
organizavimas
Elektrėnų
meno
mokykloje.
Atnaujinti
Atnaujinsime mokyklos inventorių.
mokyklos
Įrengsime poilsio zoną mokiniams
inventorių.
koridoriuje.
Atnaujinti
• Įsigysime kompiuterius.
mokyklos IT.
Kompiuterinių
Atnaujinsime kompiuterines programas
programų ir
ir kompiuterinę techniką.
kompiuterinės
technikos
įsigijimo išlaidos.
Vasaros stovyklos
organizavimas

Projektas.

Direktorius,
V. Stanaitis

VII-VIII

900 EUR SB
(projekto
lėšos)

Visus metus.

Direktorius,
Pavaduotojas
ugdymui,
mokytojai.

I-XII

Žmogiškieji
ištekliai.

3 vnt.

Direktorius,
Ūkvedys.

I-XII

8 000 EUR
SP

Direktorius,
Ūkvedys.

I-XII

2 000 EUR
SP

Direktorius,
Ūkvedys.
Direktorius,
Ūkvedys.

I-XII

5 000 EUR
SP
2 680 EUR
SP

6 vnt.

I-XII

Įsigyti reikalingas
mokymo ir
kanceliarines
priemones.
Atnaujinti
mokyklos vidaus
erdves.
Atnaujinti
mokyklos išorines
erdves.
Praturtinti
mokyklos
bibliotekos fondą
ir įsigyti
prenumeratą.
Įsigyti reikalingas
prekes ir paslaugas
mokyklai.
Kitų paslaugų
naudojimo išlaidos

PRITARTA
Elektrėnų meno mokyklos
tarybos 2021 m. gruodžio d.
protokolo Nr.

Nupirksime įv. medžiagas skirtas dailės
darbams ir kanceliarines priemones.

Direktorius,
Ūkvedys.

I-XII

810 EUR SP

Sprendžiant mokomųjų patalpų garso
izoliavimo problemą, įstatysime naujas
duris su garso izoliacija.
Kito ilgalaikio turto remonto išlaidos.
Nupirksime kondicionierius ir kt.
prekes.

Direktorius,
Ūkvedys.

I-XII

3 900 EUR
SP

Direktorius,
Ūkvedys.

I-XII

3 000 EUR
SP

Papildysime mokyklos bibliotekos
fondą naujomis natomis, meno
albumais, metodiniais leidiniais,
vadovėliais, muzikos įrašais.
Įsigysime prenumeratą.
Įsigysime reikalingas sanitarines
priemones ir sveikatos patikros
paslaugą, medicinines prekes.
Kitų paslaugų naudojimo išlaidos,
mokyklos organizuojamų festivalių
išlaidos.

Direktorius,
A. Girsienė,
mokytojai.

I-XII

200 EUR SP

Direktorius,
Ūkvedys.

I-XII

600 EUR SP
217 EUR SP

Direktorius,
Ūkvedys.

I-XII

4 580 EUR
SP

