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Elektrėnų meno mokyklos 2022 metų suplanuotų veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą apibūdina 

pasiekti veiklos rezultatai. Jie glaudžiai siejasi su 2022-2024 metų strateginio ir 2022-2023 m. m. ugdymo 
planų tikslais bei uždaviniais, siekiant kuo geriau užtikrinti mokyklos mokinių mokymosi ir ugdymosi 
poreikius, plėtoti švietėjišką veiklą savivaldybėje bei už jos ribų, stiprinti mokyklos įvaizdį, kelti 
bendruomenės kultūrą. Šie metai, kaip ir praeiti, mokyklos bendruomenei buvo tikrai nelengvi, švietimo 
paslaugos teiktos kontaktiniu ir nuotoliniu būdu, siekiant užtikrinti saugią mokymosi ir ugdymosi aplinką. 

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 23 mokytojai 
ir 3 koncertmeisteriai. 

Strateginiame plane buvo numatyti šie strateginiai tikslai: 
1. Kurti aktyvią, kūrybišką, sveiką ir socialiai atsakingą bendruomenę. 
2. Tobulinti mokytojų profesines kompetencijas. 
3. Kurti saugią sėkmingam ugdymui (-si) pritaikytą aplinką. 

 
Mokyklos 2022 metų biudžetas                                Skirtos lėšos (eurais) 
Valstybės    66 927 Eur 
Savivaldybės  507 593 Eur +1320 eurų projektų lėšos 
Kitos lėšos (labdara, parama, fondai)        358 Eur GPM 2 proc. 

  56 036 Eur užmokestis už mokslą 
 

1.1. uždavinys. Sukurti daugiau alternatyvų pamokoje, nukreiptų į individualių gebėjimų 
ugdymą ir asmenybės tobulėjimą, gerinti ugdymo kokybę. 
 

2022 - 2023 m.m. rugsėjo 1 d. mokykloje mokėsi 361 mokiniai.  
Viso 38 mokiniais daugiau nei 2021 metais (2021-2022 m. m. mokėsi 323 mokinių). 
Muzikos skyriuje mokosi 197 mokiniai, dailės skyriuje - 164 mokiniai. 

Mokykla 2022 m. teikė kokybišką muzikinį, dailės meno išsilavinimą pagal vykdomas programas: 
ankstyvojo muzikinio ugdymo, ankstyvojo dailės ugdymo, pradinio muzikinio ugdymo, pradinio dailės 
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, saksofono, varinių pučiamųjų instrumentų, smuiko, gitaros, solinio dainavimo. 
Bendras darbuotojų skaičius buvo 39, pedagoginių darbuotojų - 27.  
Turinčių mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją - 5, 
vyr. mokytojo - 8, mokytojo - 10, koncertmeisterio - 4. 



Mokyklos administraciją sudaro: direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui (šiais metais vyko 
pavaduotojų ugdymui kaita). 
2022 m. į mokyklą buvo priimti visi norintys ir turintys meninių gebėjimų 125 mokiniai. 
Į FŠPU - 63 mokiniai (muzikos skyrių - 33 ir dailės skyrių - 30).  
Į NU programas - 62 mokiniai (į muzikos skyrių - 41 ir į dailės skyrių - 21).  
Suaugusiųjų meninėse programose dalyvauja 15 suaugusiųjų (11 muzikos skyriuje, bei 4 dailės skyriuje). 

Nuo 2022 m. rugsėjo mėnesio padidėjo atlyginimo dydis už mokslą. Atlygį už mokymo paslaugas 
nustato, reglamentuoja mokesčio dydžius, administravimą Elektrėnų savivaldybės taryba (Elektrėnų 
savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 01V-52, 2021 m. rugpjūčio 11 d. ir Elektrėnų savivaldybės tarybos 
sprendimas Nr.VI.TS-135, 2022 m. birželio 29 d.). Šiuo metu 42 mokiniai moka už mokslą sumažinta kaina 
ir 7 suaugusieji, kurie yra paramos šeimos tarnybos ugdytiniai.  

Nuo šių mokslo metų padidėjo antrąją programą norinčių lankyti mokinių skaičius. Antrąją programą 
gali lankyti visų skyrių mokiniai (tai lėmė visų programų vienodas užmokestis).  
2022 metais mokyklą baigė: pradinio ugdymo - 11 mokinių muzikos skyriuje, 11 - dailės skyriuje, pagrindinio 
ugdymo - 19 muzikos skyriuje, 7 - dailės skyriuje, 10 neformaliojo ugdymo programas. 

Ugdomosios veiklos stebėsena vyko reguliariai ir planingai, aptariant rezultatus ir tobulinant mokytojų 
bendrąsias ir dalykines kompetencijas. Siekiant mokinių individualių pasiekimų gerinimo ir suteikiant 
palankiausias galimybes patirti sėkmę besimokant, galimybes atverti savo meninius gebėjimus, mokykloje 
suorganizuoti metodinių grupių susirinkimai, 7 mokyklos tarybos bei mokytojų tarybos posėdžiai, 2 
atestacinės, 2 paramos mokyklai fondo valdybos bei kitų mokykloje veikiančių komisijų posėdžiai, kuriuose 
buvo svarstomi ir sprendžiami svarbūs mokyklos veiklos ir ugdymo proceso organizavimo klausimai, 
atliekama ugdymo plano ir rezultatų analizė. Muzikos skyriuje 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 5 renginiai, pamokos, 
edukacijos. Tie mokiniai, kuriems nesiseka įveikti specifinių meninių programos reikalavimų, yra 
nukreipiami (jiems pasiūloma) 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, siekti ne tik išlaikyti, bet ir pagal galimybes didinti esamą mokinių 
skaičių, plėsti neformaliojo ugdymo paslaugų prieinamumą Elektrėnų mieste bei aplinkinių miestelių ar 
vietovių. 

 
1.2. Uždavinys. Skatinti ugdytinių kūrybiškumą formuojant gyvenimo kelio (karjeros) 

rinkimosi sąmoningumą ir ugdymosi tęstinumą. 
Užtikrinant tradicijų puoselėjimą, sudarant sąlygas mokinių saviraiškos plėtrai, stiprinant pilietinį 

ugdymą ir bendruomeniškumą - mokykloje surengti 26 šventiniai ir edukaciniai koncertai, iš kurių 12 
apjungiantys visą mokyklą. Skatinta, kad kiekvienas mokytojas organizuotų ir sudarytų galimybę savo 
mokiniams dalyvauti koncertinėje veikloje. Daugelis renginių buvo skirti mokyklos jubiliejaus 60-mečiui 
paminėti. Daug ovacijų susilaukė žaismingas mokytojos Onos Navickienės ir jos buvusių bei besimokančių 
mokinių pasirodymas. Mokykla tęsia pažintį su lietuvių kompozitorių kūryba. Į mokytojos O. Navickienės 
organizuotą tradicinį susitikimą su kompozitoriais A. ir D. Kučinskais, įsitraukė beveik visi mokytojai. 
Džiugu, kad į koncertų vedimą buvo įtraukti ir mokiniai. Kūrybiškai pravestuose edukacinio pobūdžio 
koncertuose mokiniai gilino žinias apie atliekamus kūrinius, buvo siekiama skatinti mokinių kūrybiškumo ir 
reflektavimo įgūdžius. 
             Mokyklos dailės skyriaus mokytojos suorganizavo 12 parodų mokykloje: „Menas gydo“, grafikos 
darbų paroda (J. Pakalnytė), miniatiūrų paroda, paroda „Margos pavasario šventės“ (G. Mataitienė), parodos 
„Seku, seku pasaka“, „Portretai“ (J. Davidavičienė), keramikos darbų paroda „Pasaka“ (R. Rakauskienė). 
Daug parodų buvo eksponuojamos socialiniuose tinkluose: parodos „Jūratė ir Kąstytis'“, „Antys“, „Žiemos 
džiaugsmai“, „Tapyba ant stiklo“ (J. Pakalnytė), kūrybinio atviruko „Kalėdinis paštas“ konkurso darbų paroda 
(G. Mataitienė) „Miesto istorijos“ (J. Davidavičienė, G. Mataitienė)ir kt. 



2022 metais mokykloje suskambo ir nauji renginiai: tai mokytojos R. Hopenienės organizuojamas 
koncertas „Mokytojas ir mokinys“, mokytojos R. Gritienės naujas festivalis „Sugrįžimai“ bei R. 
Matuliūkštytės akordeonistų renginys „Muzika vizijoje“. 

Aukštesnio meninio intelekto ir gebėjimų mokiniai buvo skatinami dalyvauti konkursuose, 
olimpiadose, koncertinėse programose. Patys gabiausieji 62 muzikos mokiniai ir 14 dailės skyrių ugdytiniai 
individualizuoto ugdymo dėka pasiekė puikių ir aukštų rezultatų. 2022 m. mokyklos atlikėjai aktyviai 
dalyvavo ir sėkmingai reprezentavo Elektrėnų savivaldybės ir mokyklos vardą 27 tarptautiniuose, 26 
respublikiniuose  ir rajoniniuose  konkursuose bei festivaliuose. Tapo tarptautinių konkursų: Grand Prix - 2, 
pirmos vietos - 27; antros vietos - 15; trečios vietos - 4 ir 7 diplomantai bei 7 Grand Prix, 71 - pirmos -trečios 
vietų respublikinių konkursų laureatai. 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 mokykloje mokinių pažangos skatinimo sistema leidžia kiekvienais metai visus gerai ir labai 
gerai besimokančius mokinius, taip pat garsinančius mokyklą ir už jos ribų apdovanoti mokyklos direktoriaus 
padėkomis. 76 padėkos buvo įteiktos mokyklos jubiliejinio renginio metu. Elektrėnų gabių ir talentingų 
mokinių apdovanojimuose savivaldybės mero padėkas gavo 19 mokinių. Daugiausia konkursų laureatų, 
pasirodžiusių renginiuose, puikiai besimokančių mokinių pavardės skelbiamos mokyklos stende. Motyvacija 
ir bendruomeniškumo jausmas skatinamas apdovanojant padėkos raštais visus mokyklos darbuotojus bei 
mokyklos labui daugiausiai prisidėjusiems tėvams, šeimoms, mokyklos paramos teikėjams. 
 

        1.3. Uždavinys. Puoselėti organizacijos kultūrą. 
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. Mokykla garsėja organizuojamais tradiciniais kasmetiniais konkursais. 2022 
m. mokykloje vyko XIV-asis tarptautinis džiazo ir lengvosios muzikos festivalis - konkursas „Elektrėnų 
žiburiukai“ (organizavo E. Petkevičius), XXI- asis respublikinis fortepijoninių ansamblių festivalis - 
konkursas „Skambinu su draugu“ (organizavo O. Navickienė), III-asis tarptautinis jaunųjų atlikėjų kamerinės 
muzikos konkursas „Alveare di musica“( organizavo O. Navickienė) bei festivaliai: IV-asis Respublikinis 
jaunųjų atlikėjų lietuviškos muzikos festivalis „Lietuva brangi“ (organizavo R. Hopenienė, V. Gumbienė), 
respublikinis jaunųjų dainorėlių festivalis „Iš liaudies dainų skrynelės“ (organizavo G. Židonytė, A. 
Medzikauskas), Savivaldybės muzikos - meno festivalis „Sugrįžimai“ (organizavo R. Gritienė), XX-asis 
muzikuojančių šeimų festivalis „Atrieda Kalėdos“ (organizavo R. Hopenienė, V. Gumbienė), Elektrėnų 
savivaldybės mokinių kūrybinio atviruko konkursas „Kalėdinis paštas“ (organizavo G. Mataitienė), Elektrėnų 
savivaldybės vaikų ir mokinių fotografijos konkursas ,,Mano šeima“ (organizavo J. Davidavičienė), 
tarpmokyklinis akordeonistų festivalis-konkursas ,,Akordeomanija“ (organizavo A.Merkienė). 

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, 
Žąslių kultūros centro, Vievio kultūros centro, Elektrėnų viešąja bibliotekos, Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos 
Kankinių karalienės bažnyčios bendruomenėmis. Įsimintini renginiai, kuriuose dalyvavo mokyklos 
kolektyvai: bendras Elektrėnų meno mokyklos ir Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos mokinių projektas 
„Elektrėnų jaunimas kartu su Ukraina“, koncertas „Švenčių belaukiant“ Semeliškių gimnazijoje, mokyklos 
pučiamųjų orkestro pasirodymai ledo rūmuose, miesto renginiuose, Elektrėnų savivaldybės literatų klubo 
„Strėva“ kūrybos skaitymų renginyje „Trioletas Elektrėnams“, mokinių ir mokytojų pasirodymas bibliotekoje 
„Vizija muzikoje“ bei įvairiuose viešosios bibliotekos renginiuose, chorų pasirodymai Elektrėnų bažnyčioje 
šventinių mišių metu.  
          Mokyklos dailės skyriaus mokytojos suorganizavo 12 parodų už mokyklos ribų: paroda „Spalvota 
pasaka“ (J. Davidavičienė), grafikos darbų paroda (J. Pakalnytė) Elektrėnų savivaldybėje, paroda „Rudens 
lygė“ (G. Mataitienė) Abromiškių ligoninėje, paroda „Ieškojimai“ (R. Rakauskienė) bei paroda „Maži 



stebuklai“ (G. Mataitienė) Švietimo paslaugų centre, keramikos darbų paroda „Mėgstamiausias herojus“ (R. 
Rakauskienė) bei paroda „Akimirkos“ (G. Mataitienė) Elektrėnų bibliotekoje, keramikos darbų paroda 
„Molio spalvos“ (R. Rakauskienė) Kietaviškių KC, paroda „Etno žaidimai“. (J. Davidavičienė, G. 
Mataitienė), dailės darbų paroda Vievio KC (J. Davidavičienė, G. Mataitienė, R. Rakauskienė), paroda 
„Spalvota pasaka“ (J. Davidadavičienė) Elektrėnų ligoninėje, meninės kūrybos konkurso „Kalėdinis 
atvirukas“ darbų paroda Lietuvos respublikos seime (J. Davidavičienė, G. Mataitienė) ir kt.; 11 parodų buvo 
eksponuojamos socialiniuose tinkluose. 

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“. 
 
               2.1. Skatinti mokymosi visą gyvenimą įvairovę ir nuolatinį tobulėjimą, turtinti mokytojų 
lyderystės ir kūrybiškumo galias. 

Skatinant turiningą Elektrėnų meno mokyklos mokinių užimtumą per mokslo metus,  vasaros 
atostogų metu, buvo įgyvendinami projektai, skirti vaikų vasaros užimtumui ir vaikų socializacijai. Vasaros 
projekto vadovas V. Stanaitis ir vykdytojas - mokytojas A. Stankevičius. Pagrindinis projekto tikslas - skatinti 
turiningą Elektrėnų meno mokyklos mokinių užimtumą vasaros atostogų metu. 2022 liepos 19-22 d. kaimo 
turizmo sodyboje „Sabuta“, Vilniaus raj. vyko vasaros stovykla, skirta pučiamųjų instrumentų orkestrų 
jauniesiems muzikantams, kurioje dalyvavo ir mūsų mokyklos mokiniai.  

2022 rugpjūčio 1-7 d. vyko muzikos festivalio „Trakų fanfarinė savaitė“. Tai visą savaitę trunkantis 
trigubas (kvalifikacijos tobulinimo, meistriškumo kursai bei muzikos festivalis). Šios savaitės renginiuose, 
meistriškumo kursuose dalyvavo ir mokyklos jaunieji pūtikai.  

2022-02-14-17 d. kaimo turizmo sodyboje „Sobuta“ Vilniaus raj. vyko „Sunday Brass stovykla“ 
vaikams grojantiems variniais pučiamaisiais. Mokyklos mokinius stovyklose lydėjo mokytojai A. 
Stankevičius, V. Stanaitis. 

Taip pat buvo įgyvendinamas projektas „Talentingi ir gabūs vaikai“, kurio vadovė buvo O. 
Navickienė. Vykdė mokytojos V.Gumbienė, A.Merkienė, G.Mataitienė, J.Davidavičienė, R. Rakauskienė. 
Mokiniai turėjo galimybę dalyvauti tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose. Įgavo naujos patirties, 
scenos kultūros, susipažino su naujomis erdvėmis. Taip pat ugdant mokinių pagarbą tautos tradicijoms ir 
paveldui dailės skyriaus mokytojai surengė ir su mokiniais dalyvavo edukaciniuose renginiuose „Keramika 
ir skulptūra tautodailėje - švilpynės“ bei „Etno užsiėmimai“. 

 
 2.2. Teikti individualizuotą įvairių formų pagalbą, plečiant tam reikalingus gebėjimus ir 
galimybes. 
              Tobulinant savo profesines žinias ir įgūdžius vadovautasi vertybėmis – tobulėjimas, 
profesionalumas, kūrybiškumas, pagalba, atsakomybė, bendradarbiavimas.  

Visus metus mokyklos metodinėse grupėse buvo įgyvendinama gerosios patirties sklaida. Vedamos ir 
aptariamos mokytojų atviros pamokos, aptariami mokinių pasiruošimai konkursams, koncertams, 
festivaliams, parodoms, egzaminams, atsiskaitymams. 2022 m. mokykloje pravestos 7 atviros pamokos, 
skaityti 4 metodiniai pranešimai mokykloje, šalies muzikos mokyklose bei tarptautinėse konferencijose: 
(mokytojai A. Stankevičius, L. Mažuolytė, O. Navickienė, S. Miliūtė-Stankevičienė; įvyko 5 edukacinės 
veiklos netradicinėse erdvėse; mokytojai O. Navickienė, R. Hopenienė, A. Stankevičius dalyvavo 
tarptautinių, respublikinių konkursų vertinimo komisijose; mokytojos J. Davidavičienė, R. Rakauskienė, O. 
Navickienė, G. Mataitienė, V. Stanaitis, A. Stankevičius vykdė projektinę veiklą.  

Pavasarį, per mokinių atostogas balandžio 20-21 d., jau tapo tradicija mokykloje organizuoti metodines 
dienas. Šiais metais vyko tarptautinė konferencija, tema „Meninio ugdymo aktualijos Lietuvos meno 
(muzikos) mokyklose ir svetur“,  kurioje pranešimą skaitė   mokytojas A. Stankevičius - tema „Trimitas ir jo 
vaidmuo orkestre“, mokytoja S. Miliūtė-Stankevičienė - tema „Sceninis jaudulys ir atlikėjo savireguliacija“, 



atvirą pamoką vedė (O. Navickienė) ne tik mūsų mokyklos mokytojai, bet ir  mokytojai iš Suomijos, Kuopio 
miesto konservatorijos, Savonia taikomųjų mokslų universitetas, Šveicarijos Musikschule Meggen, Anglijos 
The Pursell Scool young musicians, Hamburgo Aukštosios muzikos ir teatro mokyklos, Kauno I-osios 
muzikos, Vilniaus B. Dvariono muzikos mokyklų. Mokytojai: O. Navickienė, A. Stankevičius, S. Miliūtė-
Stankevičienė su mokiniais dalyvavo meistriškumo kursuose. Mokytojai mokykloje klausėsi lektorės A. 
Stančikaitės, A. Šimkaus dalinimosi gerąja patirtimi - vedamų praktikumų.  

Per 2022 metus 23 mokyklos mokytojai, mokyklos vadovas tobulino savo žinias ir gebėjimus 
kvalifikacijos tobulinimosi kursuose, seminaruose, praktikumuose, meistriškumo kursuose, konferencijose (iš 
viso per metus 947 val. – t. y. 5 dienas mokytojui.). Mokytojų tobulinimosi renginiai vyko Elektrėnų švietimo 
paslaugų, LMTA Karjeros ir kompetencijų, VŠĮ Trakų Švietimo, Vilniaus ir Kauno pedagogų kvalifikacijos 
ir kt.. Daugelį mokymų, seminarų, praktikumų mokytojai klausė nuotoliniu būdu. 

Pagal sudarytą mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2022 - 2024 m. atestacijos programą buvo 
numatyta atestuoti vieną mokytoją, vyr. mokytojo kvalifikacinei kategorijai įgyti. Mokytojas A. Stankevičius 
II pusmetį buvo patvirtintas vyresniuoju varinių pučiamųjų instrumentų mokytoju. 

Į mokyklos pedagogų gretas įsiliejus naujiems, jauniesiems specialistams, vadovai bei mokytojai teikė  
profesinę pagalbą 7 pradėjusiems dirbti specialistams mokykloje. Ilgalaikis kolegialus bendradarbiavimas yra 
geras profesinio augimo pavyzdys. 

 
            2.3. 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 
(TAMO), tėvams lankantis koncertuose, parodų atidarymuose. Mokytojų teigimu, greičiausias ir 
efektyviausias būdas susiekti su tėvais yra telefonu, norint gauti grįžtamąjį ryšį čia ir dabar. Mokykloje vykusi 
tėvų apklausa parodė, kad tik 39,2 procento tėvų naudojasi el. dienynu. 2022 m. mokykloje įvyko 16 tėvų 
susirinkimų, kuriuos kiekvienas dalyko mokytojas vedė gruodžio ir gegužės mėnesiais. Buvo pristatyti vaiko 
ugdymosi rezultatai bei pasirodymo metu tėvai galėjo išgirsti ir pamatyti pasiektus vaiko pusmečio rezultatus. 
Mokykloje jau XX kartą įvykęs festivalis „Atrieda Kalėdos“ metų pabaigoje, suburia 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. 
 

3.1. Formuoti savitą mokyklos kultūrą, saugią ir palankią ugdymosi aplinką. 
2022 m. mokykloje nuolat buvo stengiamasi sudaryti mokiniams geras ugdymosi sąlygas, kad kuo 

daugiau mūsų mokyklos ugdytinių dalyvautų įvairiuose renginiuose, tokiu būdu mokykla skatina mokinių 
kūrybiškumą, empatiją ir bendruomeniškumo jausmą, visa tai mums atskleidžia ir mūsų mokyklos misija - 
ugdyti laisvą, kūrybingą, gebantį gyventi ir atsakingai veikti kintančioje visuomenėje žmogų. Vykusiuose 
renginiuose: tarpmokykliniame akordeonistų festivalyje-konkurse ,,Akordeomanija“ (mokyt.  
A. Merkienė), koncerte ,,Konkursų belaukiant...“ (mokyt. A. Merkienė), solfedžio grupių dvibalsių pratimų 
dainavimo popietėje - varžytuvėse „Dvibalsiukas“ (mokyt. J.Špikienė), muzikos istorijos viktorinoje „Epochų 
muzika“ (mokyt. G. Židonytė), gatvės muzikos renginyje „Muzika kieme“ (mokyt. A. Medzikauskas), 
muzikinėje popietėje „Stambios formos žavesys“ (mokyt. O. Navickienė), koncerte „Muzika iš kino filmų“ 
(mokyt. D. Niccolini), tarptautinės akordeono dienos minėjime - koncertas (mokyt. A. Merkienė), mokyklos 
60-mečio minėjimo jubiliejiniame koncerte ir daugelyje kt.. Mūsų mokyklos mokiniai, įgytų mokymosi 
įgūdžių ir pasiektos didesnės mokymosi pažangos dėka, atskleidė savo talentą ir gebėjimus visuomenei. 

Didžiulį dėmesį mokykla skiria įstaigų partnerystei, nes bendradarbiaujant laimi visos puses - 
tiek mokytojas, tiek mokinys, tiek ir mokyklos bendruomenė. Atsiranda daugiau kūrybiškumo, mokytojai 
mokosi vieni iš kitu, veiklos tampa įdomesnės ir labiau įtraukiančios. Svarbu ir toliau puoselėti 
tarpinstitucinius santykius, kurie ženkliai prisidėjo prie mokyklos ugdymo kokybės tobulinimo. Glaudūs 



ryšiai siejami su visos Lietuvos meno ir muzikos mokyklomis, Nacionaline filharmonija, Lietuvos muzikos 
ir teatro akademija, Kauno filharmonija, Lietuvos liaudies kultūros centru ir kt. Mokykloje nuolat pasirodo 
mokyklą baigę ir dabar sėkmingai studijas tęsiantys mokiniai: F. Hopenaitė, M. Bauras, V. Černiauskaitė, B. 
Radvilaitė, L. Lankutytė. Bendradarbiaujant su nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos, Vilniaus 
Broniaus Jonušo muzikos mokyklos, Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos, Vievio, Trakų meno ir kt. 
mokyklų mokytojais buvo suorganizuoti bendri koncertai. 

Puoselėjant saugią emocinę, saugią ir palankią aplinką, pagrindinį dėmesį skyrėme mokyklos 
mikroklimatui gerinti, bendruomenės komandiniam darbui, darbuotojų motyvacijai. Antrą pusmetį 
mokykloje atlikta veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės apklausa „Elektrėnų meno mokyklos darbuotojų 
savijauta įstaigoje“. Apklausa buvo orientuota į Elektrėnų meno mokyklos darbuotojus. Apklausoje dalyvavo 
daugiau kaip pusė mokyklos darbuotojų. Pagal gautus  rezultatus galima daryti išvadą, kad didžiajai daliai 
darbuotojų jų darbas labai patinka arba patinka, tai darbuotojams galimybė  bendrauti su žmonėmis ir išreikšti, 
realizuoti save bei tobulėti. Didžiausią įtaką gerai savijautai darbe suteikia psichologinė atmosfera, 
bendravimas su kolegomis ir santykiai su vadovais. Darbuotojų paprašius įvertinti tarpusavio santykius 
organizacijos kolektyve, nustatyta, kad mažiau nei pusė darbuotojų mano, kad kolektyvas nepalaiko 
draugiškų tarpusavio santykių, kolektyve vyrauja mažai tarpusavio pasitikėjimo ir bendradarbiavimo. 
Didžiajai daliai darbuotojų amžiaus skirtumas neturi įtakos bendraujant su kitais kolektyvo nariais. 
Darbuotojus motyvuotų darbą atlikti geriau - materialinės skatinimo priemonės, geresnė darbo aplinka, 
bendravimas su vadovais. Pirmą pusmetį komandinio darbo patirčių, idėjų mokytojai sėmėsi seminaruose 
„Bendruomeniškumas darbe: komandinis darbas-sėkmės garantas“, „Bendravimo ir bendradarbiavimo 
kultūros stiprinimas“. 
             2022 m. parengti nauji ir atnaujinti mokyklos tvarkų aprašai: mokytojų ir pagalbos mokiniui 
specialistų atestacijos komisijos darbo reglamentas (direktoriaus 2022 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V1-68), 
ugdomosios veiklos stebėsenos aprašas ir planas (direktoriaus 2022 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V1-52.), 
atnaujintas mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas (direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo 
Nr. V-31.), sukurta kvalifikacijos ir profesinio tobulėjimo programa (direktoriaus 2022 m. rugsėjo 23d. 
įsakymo Nr. V1-40/4). 

Dokumentų atnaujinimas ir naujų sukūrimas padeda priimti pagrįstus sprendimus dėl mokyklos 
ugdymo(si) organizavimo kokybės tobulinimo. 

 
3.2. 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 (358 eurai). 
Buvo surinkta: užmokestis už mokslą, kopijavimo paslaugas, renginių organizavimą 56 036 eurų. Įsigyta naujų 
muzikos instrumentų: 3 (trys) pianinai - 8300 eurų; 3 (trys) - 60 ir 80 akordeonai - 2900 eurų; tūba - 3299 eurų; 
elektroklasikinė ir klasikinė gitaros - 339 eurų; sumontuotas oro kondicionierius - 1073,73 eurų; nupirkta 10 
biuro kėdžių - 339 eurų. Įsigyta įvairių muzikos prekių instrumentams: surdinos trimitui, treniruokliai 
kvėpavimui, stovai natoms, pakojai gitarai, pakojai fortepijonui, dėklai smuikui ir akordeonui, diržai 
akordeonui, magnetinė lenta - 1082,30 eurų; kolonėlė gitarai - 320 eurų; 3 ( trys) hidraulinės kėdės prie 
fortepijono - 999 eurų; 2 (2) ofiso kėdės - 314 eurų. Atliktas akordeonų remontas už 1915 eurų; nupirktas 
kopijavimo aparatas ir kitos kopijavimo, spausdinimo prekės - 880 eurų; Visus metus buvo perkamos 
elektroninio dienyno TAMO naudojimo ir priežiūros paslaugos - 580,80 eurų; kompiuterinės ir biuro technikos 
prekės, priedai kompiuteriams, popierius ir kitos kanceliarinės prekės. Įsigyta mokomųjų priemonių dailės 
skyriui: modeliavimo dekoravimo ratai, berėmiai rėmeliai, vandens šildytuvai ir kt. priemonės – 820 eurų. 

Mokyklos patalpų šildymas, apšvietimas, vanduo, šiukšlių išvežimas - 17 521 eurų. Mokyklos 
apsauga ir priešgaisrinė apsauga, kilimėlių nuoma - 420 eurų, ryšių paslaugos - 116 eurų, įsigyta sanitarinių, 
higienos, apsaugos priemonių už 280 eurų. 

Buvo atlikti vidaus apdailos darbai, dalinis vidaus patalpų remontas, įstatytos naujos akustinės ir 
triukšmą sulaikančios 8 durys antrame mokyklos aukšte 7348 eurų. Mokykloje yra atlikti klasių ir koridorių 
kosmetiniai remontai.  



Mokyklos ugdymo erdvės atitinka higienos reikalavimus, bet jų trūksta ir nėra pritaikytos meninių 
dalykų dėstymo specifikai. Mokykloje nėra tinkamų patalpų dailės erdvinėms parodoms eksponuoti, 
kokybiškam koncertinių mokyklos renginių organizavimui bei profesionalių atlikėjų pasirodymams.  

 
II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 
(toliau – 

užduotys) 

Siektini 
rezultatai 

Rezultatų vertinimo 
rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, 
ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1.Užtikrinti 
tinkamą įstaigos 
valdymą, 
tobulinant 
ugdymo proceso 
organizavimą 

Atsižvelgiant į 
naujausius teisės 
aktų 
reikalavimus, 
atnaujinti 
mokyklos veiklą 
bei 
reglamentuojant
ys ugdymo 
proceso 
organizavimą 
dokumentai 

1.Parengtas „Vidaus 
kontrolės politikos 
aprašas“, metų gale 
parengtas tvarkos aprašo 
įgyvendinimo         vertinimas 
ir rekomendacijos 
tobulinimui. 
 

Pagal parengtą vidaus kontrolės 
politikos aprašą, sukurta 
mokyklos vidaus kontrolės 
politikos komisija veiklos 
priežiūrai įgyvendinti. 
Direktoriaus 2022-09-29 
įsakymas Nr.V1-49 
Parengta informacija apie vidaus 
kontrolės įgyvendinimą  
viešajame juridiniame asmenyje 
už 2021 metus (2022-02-04). 
Darbo grupė nustačiusi 2022 m. 
rizikos faktorius, vykdo 
vertinimą. 

 

2. Atnaujintas 
darbuotojų darbo 
apmokėjimo sistemos 
aprašas, sukurti 
mokyklos apsaugos ir 
valdymo priežiūros 
tvarkų aprašai. 
 

Aptarta birželio mėn. mokytojų 
tarybos posėdyje ir atnaujinta 
mokyklos darbo apmokėjimo 
sistema (Direktoriaus 2022 m. 
rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V1 -
30/2). 
Patvirtintos Mokyklos asmens 
duomenų tvarkymo taisyklės 
Direktoriaus 2022-05-12 įsakymas 
Nr. V1-28. 
Mokyklos darbuotojams 
suorganizuotas seminaras „Darbo 
santykių konfliktų atsiradimas ir 
valdymas. Teisiniai ir alternatyvūs 
ginčų sprendimo būdai“  
2022-06-14.  

 

3. Atnaujintas Mokinių 
pasiekimų ir pažangos 
vertinimo aprašas. 
Metodinėse grupėse 
susitarta dėl dalykų 
vertinimo metodikos. 

Atnaujintas mokinių pasiekimų ir 
pažangos vertinimo aprašas 
(Direktoriaus įsakymas 2022 m. 
rugpjūčio 31 d. Nr. V-31). Visose 
metodinėse grupėse susitarta dėl 
vertinimo kriterijų ir atliktų 
kūrinių skaičius. 

Ugdymo turinio 
planavimas ir 

4. Atlikta mokinių 
ugdymosi poreikių 

Mokinių ugdymosi poreikių 
analizė pristatyta mokytojų 



tobulinimas. 
Atnaujintos 
įgyvendinamos 
programos ir 
diegiamos 
naujos 
programos 
 

analizė, peržiūrima ir 
įgyvendinamos ar 
įdiegiamos 2 naujos 
programos muzikos ir 
dailės skyriuose.  
 

tarybos susirinkime 2022-08-30. 
Stojant į meno mokyklą 
daugiausia mokinių rinkosi 
fortepijono, gitaros, dainavimo 
specialybes. Mažas skaičius vaikų 
renkasi akordeono, styginių 
instrumentų programas. Paklausūs 
yra keramikos užsiėmimai dailės 
skyriuje. 
Peržiūrėtos ir atnaujintos 
mokykloje veikiančios 
programos. (Direktoriaus 2022-
12-08 įsakymas Nr. V1-67). 

 

5. Plėtojamas kolektyvinis 
muzikavimas, į kurį 
įsitraukia 80 proc. 
mokinių. 
 

Mokykloje visi FŠPU mokiniai 
pagal ugdymo plane nustatytus 
branduolio dalykus, dalyvauja 
viename iš mokykloje esamų 
kolektyvų. Tai sudaro daugiau nei 
80 proc. skyriaus mokinių. 
Pučiamųjų, akordeonistų 
orkestruose, vokalistų, gitaristų, 
styginių instrumentų 
ansambliuose bei folklorinėje 
kapeloje grojantys mokiniai 2022 
m. pasirodė 22-juose mokyklos, 
miesto, savivaldybės koncertuose 
bei renginiuose. Jaunučių ir jaunių 
chorai netik pasirodė koncertuose, 
bet ir dalyvavo chorų konkurse 
Vievyje, kuriame pelnė 3 vietą. 
Mokykla siekia, kad į kolektyvinį 
muzikavimą įsitrauktų ir mėgėjų 
programos mokiniai. 

 

6. Atliktos mokinių ir 
tėvų apklausos  ugdymo 
organizavimo klausimais. 
Su rezultatais 
supažindinta mokyklos 
bendruomenė. 
 

Remdamasi darbo grupės 2022 m. 
gegužės mėn. atlikta mokinių, 
mokinių tėvų apklausa ir jos 
analize, mokykla įsivertino 
ugdymo kokybės privalumus, 
trūkumus ir siekiamybes, 
mokytojų ir mokinių 
bendradarbiavimo poreikių 
tenkinimą, ypatumus, padedančius 
vaikams motyvuotis ir mokytis. 
Atsižvelgdama į apklausos 
rezultatų analizės išvadas, 
mokykla priėmė sprendimus dėl 
įvairiapusiškesnės, įdomesnės 
veiklos ugdymo procese 
organizavimo, IKT ugdymo 
procese diegimo, intensyvesnio 
mokinių saviraiškos poreikių 
tenkinimo, suteikiant galimybę 
kuo dažniau reikštis koncertinėje, 



parodinėje veikloje. Rezultatų 
apibendrinimas buvo pristatytas 
mokytojų tarybos susirinkime 
2022 m. birželio 15 d. protokolo 
Nr.V2-11. 

Tėvai įtraukiami 
į mokyklos 
savivaldos 
veiklą bei 
vykdomus 
projektus 

7. Suorganizuoti 2 
mokyklos bendruomenę 
sutelkiantys renginiai: 
mokyklos baigiamasis 
koncertas „Padėka“, 
jubiliejinis muzikuojančių 
šeimų festivalis.  
 

Mokykloje suorganizuoti: 
2022 m. birželio 3 d. baigiamasis 
šventinis koncertas „Padėka“, 
skirtas Mokyklos 60-mečio 
jubiliejui.  
2022 m. gruodžio 21 d. 
Mokykloje įvyko XX-asis 
muzikuojančių šeimų festivalis 
„Atrieda kalėdos“. Dalyvavo 24 
šeimos. 

 

 8. Atliktas mokytojų, 
mokinių ir tėvų poreikių 
tyrimas dėl elektroninio 
dienyno naudojimosi 
efektyvumo. 

2022 m. spalio- lapkričio mėn. 
atlikta tėvų apklausa dėl el. 
dienyno naudojimosi. Tik 39,2 
proc. tėvų naudojasi dienynu. 
Apklausus mokytojus, 
sprendžiamas perėjimas prie 
efektyvesnio, neformaliojo 
ugdymo mokykloms pritaikyto, 
dienyno. 

 

 

9. Suorganizuotos 6 
edukacinės išvykos 
mokiniams ir jų tėvams. 
 

Suorganizuotos 6 mokinių ir tėvų 
edukacinės išvykos: į Trakus, 
respublikinį šiuolaikinės muzikos 
festivalį „XX a. muzika“  
2022 m. balandžio 13 d.,  
į Merkinę, Druskininkus -  
2022 m. balandžio 22 d., 
į Vilniaus LNOB teatrą -  
2022 m. gegužės 14 d., 
į Palangos muzikos mokyklą -  
2022 m. spalio 10 d., 
į Trakų meno mokykloje vykusį 
koncertą „Brass spalvos“ - 2022 
m. lapkričio 24 d., 
į respublikinį pianistų maratoną 
Kaune - 2022 m. lapkričio 26 d.  

 

 

10. Atnaujinta muzikos, 
dailės instrumentų bazė, 
kompiuterinė technika. 

3 (trys) pianinai - 8300 eur; 3 (trys) 
- 60 ir 80 bosų akordeonai – 2900 
eur; tūba - 3299 eur, 
elektroklasikinė ir klasikinė 
gitaros - 339 eur. 
Dailės skyriui nupirkta dailės 
priemonių už 820 eur. 
Fortepijono, akordeono, antrojo 
instrumento, dainavimo ir teorinių 
dalykų, pučiamųjų instrumentų, 
dailės MG vadovai, pavaduotojos 
ugdymui, muzikos istorijos, dailės 



skyriaus klasės aprūpintos 
kompiuteriais.  

2. Kurti stabilų ir 
ugdymui (si) bei 
darbui palankų 
mikroklimatą ir 
emocinę aplinką   

Atsižvelgiant į 
mokinių ir 
darbuotojų 
lūkesčius 
mokykloje 
kuriama 
pozityvi, 
ugdymui (si) ir 
darbui palanki 
aplinka, kurią 
teigiamai vertina 
bendruomenės 
nariai, gerinama 
bendravimo 
kultūra 

1. Atliktos apklausos dėl 
mokinių ir darbuotojų 
savijautos įstaigoje. 
Parengtas mokyklos 
bendruomenės 
mikroklimato gerinimo 
planas. 
 

2022 m. lapkričio-gruodžio 
mėnesiais vyko mokyklos veiklos 
kokybės įsivertinimo grupės 
apklausa „Elektrėnų meno 
mokyklos darbuotojų savijauta 
įstaigoje“. Pagal pateiktas darbo 
grupės pateiktas apklausos 
išvadas, nuspręsta mokyklos 
bendruomenei organizuoti 
seminarą kolektyvo pasitikėjimo 
ir bendradarbiavimo santykiams 
gerinti. Organizuotos dvi 
neformalaus pobūdžio išvykos, 
kolektyvo tarpusavio santykiams 
gerinti. 

2. Suorganizuotas 
seminaras mikroklimato ir 
emocinės aplinkos 
gerinimo tema. 

Suorganizuoti 2 seminarai 
mokyklos bendruomenei: 
ilgalaikės programos „Efektyvi 
komunikacija ir komandos 
sutelktumas“, II modulio 
seminaras „Bendruomeniškumas 
darbe: komandinis darbas-sėkmės 
garantas“ 2022-04-21, 
IV modulio seminaras 
„Bendravimo ir bendradarbiavimo 
kultūros stiprinimas“ 2022-06-02. 

3. Nemažiau 30 proc. 
mokinių dalyvavo 
savivaldybės, 
respublikiniuose, 
tarptautiniuose 
renginiuose, pasiekta 15 
prizinių vietų. 

Per 2022 m. mokyklos 62 
muzikos skyriaus ir 14 dailės 
skyriaus mokinių dalyvavo 27 
tarptautiniuose, 26 
respublikiniuose tarptautiniuose, 
respublikiniuose, savivaldybės 
konkursuose, renginiuose. 
Pasiekta - tarptautiniuose 
konkursuose: Grand Prix - 2, 
pirmos vietos - 27, antros vietos - 
15, trečios vietos - 4, diplomantai 
- 7; Respublikiniuose 
konkursuose: Grand Prix - 7, 
pirmos trečios vietos - 71 
laureatas. 

 

4. Suorganizuoti 3 
respublikiniai 
festivaliai, 2 
tarptautiniai 
konkursai, 2 
respublikiniai 
konkursai, 10 dailės 
parodų mokykloje ir 
už mokyklos ribų.  
 

2022 m. mokykloje vyko XIV-asis 
tarptautinis džiazo ir lengvosios 
muzikos festivalis - konkursas 
„Elektrėnų žiburiukai“, III-asis 
tarptautinis jaunųjų atlikėjų 
kamerinės muzikos konkursas 
„Alveare di musica“, XXI - asis 
respublikinis fortepijoninių 
ansamblių festivalis - konkursas 
„Skambinu su draugu“, 



respublikinis dailės skyriaus 
mokinių kūrybinio atviruko 
,,Žiemos pasaka“ konkursas. 
Muzikuojančių šeimų festivalis 
„Atrieda kalėdos“, Respublikinis 
festivalis „Iš liaudies dainų 
skrynelės“, Respublikinis jaunųjų 
atlikėjų lietuviškos muzikos 
festivalis „Lietuva brangi“. 
Mokykloje, EŠPC, miesto 
ligoninėje, savivaldybėje, EPMC, 
Kietaviškių KC suorganizuotos 37 
parodos. 

5. Sukurta mokytojų 
kvalifikacijos ir 
profesinio tobulėjimo 
programa. 

Sukurtas ir pristatyta mokytojų 
tarybos posėdyje 2022-06-15 
Nr.V2-11 mokytojų ir 
pedagoginių darbuotojų profesinio 
tobulėjimo aprašas. 
Patvirtintas direktoriaus 2022-09- 
23 įsakymu Nr. V1-40/4. 

3. Tobulinti vidinę 
bei išorinę 
komunikaciją  

Puoselėjama 
mokyklos 
organizacijos 
kultūra ir 
partnerystė bei 
tvari lyderystė. 

1. Mokyklos jubiliejaus 
proga surengti mokyklos 
tradiciniai šventiniai 
renginiai, įtraukiant 
buvusius mūsų mokyklos 
mokinius.  

2022 m. birželio 3 d. įvyko 
Mokyklos 60-mečio jubiliejus. 
Šventiniame renginyje pasirodė 
jau baigę bei buvę mūsų mokyklos 
mokiniai.  
XXI - ajame respublikiniame 
fortepijoninių ansamblių 
festivalyje - konkurse „Skambinu 
su draugu“, dalyvavo buvusios 
mokyklos mokinės. 

2. 70 proc. mokytojų 
tobulino savo 
kvalifikaciją 
seminaruose, 
kvalifikacijos kėlimo 
renginiuose ir 
dalinosi                gerąja 
patirtimi metodinėse 
grupėse. 
 

Per 2022 metus 23 mokyklos 
mokytojai, mokyklos vadovas 
tobulino savo žinias ir gebėjimus 
kvalifikacijos tobulinimosi 
kursuose, seminaruose, 
praktikumuose, meistriškumo 
kursuose, konferencijose (iš viso 
per metus 947 val. - t. y. 5 dienas 
mokytojui.) 

3. Sukurta vidaus 
dokumentų 
dalinimosi 
kompiuterinė sistema.  

Mokyklos mokytojai naudojasi 
vidaus kompiuterine sistema, 
google disku, kuriame yra 
bendrinami mokyklos 
dokumentai, vidaus tvarkos, 
sprendžiami klausimai. 

4. Pasirašytos 2 
naujos 
bendradarbiavimo 
sutartys su 
respublikos meno 
mokyklos. 

Pasirašytos bendradarbiavimo 
sutartys: 
su Vilniaus Karoliniškių muzikos 
mokykla, 
Kauno J. Naujalio muzikos 
gimnazija. 
 


