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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

 
Grigiškių meno mokyklos  2018 – 2022 metų  strateginiame plane suplanuotas prioritetas: Mokyklos ugdymo proceso ir 

infrastruktūros tobulinimas.  

 
Įgyvendinti šie strateginiai tikslai ir  Grigiškių meno mokyklos 2018 m. veiklos plane numatyti  prioritetai, bei uždaviniai:  

1.  Organizuoti ugdymo paslaugų plėtrą ir jų prieinamumą Grigiškių mieste. 
Rezultatas. 

• Parengtos ir įgyvendintos trys naujos programos: Ankstyvojo muzikos ugdymo programa (programos kodas – 1201277); 
Meno mėgėjų ugdymo programa (programos kodas – 12001390). Tęstinio (ilgalaikio kryptingo) muzikinio ugdymo 
(programos kodas – 120101391). Dailės skyriuje atidaryta animacijos studija, bei  suaugusiųjų muzikos programa. 

• Ženkliai daugėja mokinių skaičius 2018  m. m.  sausio mėnesį mokėsi  268 mokiniai – 2018 m. m. gruodžio mėnesį 378 
mokiniai. 

• Grigiškių ŠVIESOS gimnazijos  patalpose įsteigtos  ir įrengtos 3 muzikos klasės meno mėgėjų ir kitoms muzikos 
programoms vykdyti. Patogi ir išplėsta muzikos užsiėmimų lokacija pagerino mokyklos teikiamų paslaugų prieinamumą. 

• Parengta Grigiškių meno mokyklos 2018 – 2019 m. m. dalykų  ugdymo programa (projektas). Tikslas palankiai ir 
individualiai  formuoti mokiniui dėstomus dalykus. 

• Sėkmingam ugdymui organizuoti  sudominta ir į darbą priimta šeši  aukštos kvalifikacijos specialistai:  
Jolanta Lasauskienė -  edukologijos mokslų  profesorė, fortepijono dėstytoja; 
Darius Jaruševičius  -  VDA  animacijos bakalauras, animacijos režisierius, dailininkas, tapytojas;  
Anton Abanovich – Maskvos valstybinė P. I. Čaikovskio konservatorija menotyros daktaro laipsnis; 
Milda Baronaitė Gudeikienė – LMTA dainavimo  magistro laipsnis; 
Laura Riškuvienė – LMTA koncertmeisterio muzikos magistro laipsnis; 
Ramunė Šerepkaitė – LMTA meno pedagogikos ir džiazinio dainavimo magistro laipsnis. 

 
2. Atnaujinti mokyklos ugdymo aplinką. 

Rezultatas. 

• Įgyvendinta mokyklos renovacija, atnaujintos visos ugdymo patalpos, klasėse įrengtos akustinės durys ir  
lubos, įdiegta moderni apsaugos ir priešgaisrinė sistema, stebėjimo kameros, įrengta tėvų ir mokinių 
poilsio zona, skaitykla, atnaujinta koncertų salė.  

• Muzikos klasėse atnaujinti baldai, visose klasėse veikia belaidis internetas wi – fi. 

• Mokyklos sklypas ( 3000 m2) aptvertas nauja tvora – 300 m. Sutvarkyta aplinka, atlikti sklypo kadastriniai 
matavimai, pažymėtos ribos, nugriauta  nelegali statyba.  
 

3. Tobulinti mokyklos projektinę veiklą. 
Rezultatas. Projektinėje veikloje buvo siekiama mokytojų ir mokinių aktyvios lyderystės.  

• Įgyvendinta vaikų vasaros užimtumo stovykla „Muzikos ir meno kūrybinės dirbtuvės“ 2018 m. birželio 4 – 15 
dienomis. Finansuota  VMS  -  1000 EUR./37 dalyviai/. Projekto vadovas direktoriaus pav. ugdymui Romas 
Morkūnas. 2018 birželio mėn. 

• Pateikta Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamo srities paraiška projektui VAIKŲ IR JAUNIMO 
UGDYMAS MENU IR KULTŪRA/KONCERTŲ CIKLAS/. KRF – nefinansuota.  Projektas įgyvendintas iš Tėvų 
mokesčio, 2 proc. paramos lėšų ir VMS. Dalyviai – visa mokyklos bendruomenė.  Projekto vadovė -  direktorė 
Kristina Ulevičiūtė. 2018 vasario – gruodžio mėn. 
 

 

• Pateikta aplikacija: Council of the Baltic Sea States. Tema  - Komiksų menas: piešti save ir kaimynus. Dalyviai -  
šalys partnerės:  LT, PL, LV /mokytojai – 5,  mokiniai  -  98/.  Projekto iniciatorius ir organizatorius Grigiškių 
meno mokykla. Projekto vadovas dailės mokytojas Darius Jaruševičius. Nefinansuota.  2018 m. rugpjūčio mėn. 
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• Buvo sudarytos  palankios sąlygos  mokytojams ir mokiniams dalyvauti konkursuose, festivaliuos ir 

koncertuose. Mokiniai tapo tarptautinių konkursų Grand Prix, 1 – 2 vietų nugalėtojais, respublikinių konkursų 1 

– 2 – 3 vietų nugalėtojais, laureatais, muzikos kolektyvai dalyvavo Šimtmečio dainų šventėje „VARDAN 

TOS..... „ ir koncerte „VARIO AUDRA“. 2018 m. sausio – gruodžio mėn. 

 

• Grigiškių meno mokykla bendradarbiavo su  VMS projekte TAPYBOS MARŠRUTIZATORIAI 2018 IR 

PUČIAMŲJŲ ORKESTRŲ PERFORMENSAS. Projekte dalyvavo partneriai B. Jonušo muzikos mokyklos  ir 

Grigiškių meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestrai. Projekto koordinatoriai mokytojas Vidmantas 

Riškus ir Darius Jaruševičius. Performense  dalyvavo 100 mokinių orkestrantų. 2018 m. balandžio mėn. 

 

• I – oji tarptautinė konferencija: PRADINIŲ ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMAS GROJANT VARINIAIS 

PUČIAMAISIAIS INSTRUMENTAIS PRADINIAME IR PAGRINDINIAME UGDYME (akreditacija VšĮ 

Trakų švietimo centras Nr. AP 092).  Dalyvavo 6 lektoriai, 2 - iš užsienio šalių LV, BY. Iš viso dalyvavo 30 

pedagogų klausytojų,  20 mokinių dalyvavo meistriškumo kursuose. Projekto vadovas mokytojas metod. 

Sigitas Gumuliauskas, bei mokyklos metodinė taryba.  2018 m. gruodžio mėn. 

 

3. Bendravimo ir bendradarbiavimo su mokinių tėvais efektyvinimas. 

Rezultatas. 

• Parengta 2018 m. ŠEIMŲ EDUKACINĖ PROGRAMA. Stiprinant mokyklos bendruomenę įtraukiant 

mokinius, tėvus, kitus šeimos narius, pedagogus ir mokyklos partnerius įgyvendinta  10 edukacinių  

profesionalios kultūros ir meno renginių, t.y. muziejų pažintinėse ekskursijose, koncertų salėse ir kt. 

aktualiose veiklose. Dalyvavo apie 270 – 300 dalyvių.  Edukacinių projektų koordinatoriai – mokyklos 

pedagogai, mokiniai ir  mokinių tėvai. 

 

• Mokslo metų ir pusmečių pabaigoje organizuojami kalėdiniai ir baigiamieji akademiniai  koncertai, 

parodos tėveliams. Renginiai buvo vykdomi Vilniaus rotušėje, Vaidilos teatre, Grigiškių meno 

mokykloje, Grigiškių kultūros centre, Grigiškių ŠVIESOS gimnazijoje. Tėveliai įtraukiai dalyvauja 

mokinių ugdymo procese stebėdami pažangą koncertuose, parodose arba dalyvaudami atvirose 

pamokose. Atsakingas Grigiškių meno mokyklos meno vadovas ir pavaduotojai ugdymui. 

 

• PAVASARIO KONCERTAI MAŽIESIEMS. Aktyvinant bendradarbiavimą mokiniai mielai koncertuoja 

Grigiškių mieste esančiuose vaikų darželiuose ir mokyklose. Tikslas: kviesti mokytis muzikos ir šokio 

dar neapsisprendusiuosius. Dalyvauja visų specialybių mokytojai ir mokiniai. Atsakingas Grigiškių 

meno mokyklos meno vadovas ir pavaduotojai ugdymui. 

 

• Visi mokyklos bendruomenės nariai, o ypač mokinių tėvai, aktyviai buvo įsitraukę į mokyklos 

renovacijos procesą, suteikiant transportavimo ir kitą techninę pagalbą. 

 

 

• 2018 metais pasirašytos 4-ios bendradarbiavimo sutartys su Grigiškių ŠVIESOS gimnazija, Elektrėnų 

savivaldybės Vievio meno mokykla,  privačia muzikos mokykla  MARIARS, asociacija  Grigiškių 

„VOKĖS BENDRUOMENĖ“. 

 

• Mokyklos bendruomenės nariai, tėvai ir pedagogai aktyviai dalyvauja skiriant 2 procentų paramos lėšas. 

Mokyklą parėmė apie 120 mokyklos bendruomenės narių.  

 

• Sukaupta mokinių tėvų asmeninių elektroninių paštų adresų duomenų bazė <TĖVAI> /  340 tėvų el. 

adresų/. Nuolat ir sistemingai išsiunčiama aktuali ir svarbi informacija šiomis temomis:  šeimų 

edukacija, mokslo ir pamokų aktualijos, kultūrinė pažintinė ir kt. 
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4. Vykdyti aktyvią informacinę sklaidą apie mokyklos veiklą ir pasiekimus. 

Rezultatas. 

• Atnaujinta mokyklos internetinė svetainė www.gmm.lt.  Svetainėje sukurti mokytojų asmeniniai profiliai, 

tvarkaraščiai, bei pasiekimai. Mokinių foto, renginių, naujienų ir pasiekimų rubrikos.  Veikia virtuali 

mokinių dailės paroda. 

• Sukurta ir el. svetainėje  eksponuojama trumpo metražo video apie meno kolektyvus, mokytojus 

asmenybes,  mokyklos istoriją ir koncertus. Šiuo metu vykdoma aktyvi el. svetainės sklaida. 

• 2018 metais sukurtas mokyklos logotipas, paskyra facebook socialiniuose tinkluose /sekėjų skaičius 289, 

pasiekiama auditorija nuo 300 iki 2000 vartotojų kiekvienam pranešimui, paskyros lankomumas 1000 – 6000 vartotojų per mėnesį, viešinami 

mokyklos renginiai, projektai, mokinių pasiekimai ir kt. informacija, t.y.  iki 100 skelbimų per metus/. 

• Apie Grigiškių meno mokyklą straipsnius ir pranešimus spaudai publikavo šie informaciniai kanalai: 

bernardinai – 8 vnt.; 15min., - 1 vnt.; vilnius.lt – 3 vnt.; lzinios.lt – 1vnt.; lrytas – 2 vnt.; diena.lt – 1 

vnt.; medeinvilnius.lt – 1 vnt.;  alkas.lt – 1 vnt. 
Publikacijos Bernardinai.lt: 
Sausio 9 d., 2018 MENO BESIMOKANTIS VAIKAS – KULTŪRINGESNIS  
www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-01-09-meno-besimokantis-vaikas-kulturingesnis/167729 
Sausio 16 d., 2018 MUZIKA UGDO IR JAUTRUMĄ, IR ROMANTIŠKUMĄ 
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-01-16-muzika-ugdo-ir-jautruma-ir-romantiskuma/167845 
Sausio 30 d., 2018 SVARBU ĮSIKLAUSYTI Į KIEKVIENO VAIKO TALENTĄ 
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-01-30-svarbu-isiklausyti-i-kiekvieno-vaiko-talenta/168054 
Vasario 7 d., 2018 SUSIDRAUGAUTI SU FLEITA PADEDA... DRAUGYSTĖ 
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-02-07-susidraugauti-su-fleita-padeda-draugyste/168196 
Vasario 20 d., 2018 KIEKVIENAS TURĖDAMAS UŽSISPYRIMO GALI TAPTI GERU ATLIKĖJU 
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-02-20-kiekvienas-turedamas-uzsispyrimo-gali-tapti-geru-atlikeju/168428 
Balandžio 14 d., 2018 VAIKAMS MUZIKA ATVERIA MENO PASAULĮ 
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-04-14-vaikams-muzika-atveria-meno-pasauli/169424 
Balandžio 24 d., 2018 SUSKAMBĖS 100 ORKESTRO PŪTIKŲ PERFORMANSAS IR „TAPYBOS MARŠRUTIZATORIUS“ 
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-04-24-suskambes-100-orkestro-putiku-performansas-ir-tapybos-marsrutizatorius/169594 
Publikacijos  Lrytas.lt: 
Balandžio 20 d., 2018 100 PŪTIKŲ PERFORMANSAS IR „TAPYBOS MARŠRUTIZATORIUS“ SUSKAMBĖS LIETUVOS 100-MEČIUI  
https://kultura.lrytas.lt/meno-pulsas/2018/04/20/news/100-putiku-performansas-ir-tapybos-marsrutizatorius-suskambes-lietuvos-100-meciui-6037556/ 
Sausio 7 d., 2018 GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLOS MOKYTOJŲ KONCERTĄ VAINIKAVO TRIJŲ KARALIŲ APSILANKYMAS 
https://zmones.lrytas.lt/pramogos/2018/01/07/news/grigiskiu-meno-mokyklos-mokytoju-koncerta-vainikavo-triju-karaliu-apsilankymas-

4144550/?utm_source=lrExtraLinks&utm_campaign =Copy&utm_medium=Copy 
Publikacijos Diena.lt: 
Gegužės 4 d., 2018 JUBILIEJINĮ KONCERTĄ VAINIKAVO PASAULINIO LYGIO ATLIKĖJAI IŠ VOKIETIJOS IR JAPONIJOS 
www.diena.lt/naujienos/vilnius/menas-ir-pramogos/jubiliejini-koncerta-vainikavo-pasaulinio-lygio-atlikejai-vokietijos-ir-japonijos-862355 
Publikacijos Madeinvilnius.lt : 
Kovo 27 d., 2018 ŠIMTMEČIO FESTIVALYJE GRIGIŠKĖSE – ŠIMTAI MUZIKUOJANČIŲ VAIKŲ IŠ VISOS LIETUVOS 
https://www.madeinvilnius.lt/pramogos/koncertai/simtmecio-festivalyje-grigiskese-simtai-muzikuojanciu-vaiku-is-visos-lietuvos/ 
Publikacijos 15min.lt: 
Balandžio 24d., 2018 SOSTINĖS ENERGETIKOS MUZIEJUJE – PŪTIKŲ PERFORMANSAS IR TROLEIBUSŲ FOTOGRAFIJŲ PARODA  
https://www.15min.lt/kultura/naujiena/vizualieji-menai/sostines-energetikos-muziejuje-putiku-performansas-ir-troleibusu-fotografiju-paroda-929-
959808?copied1144?copied 
Publikacijos galve.lt: 
Vasario 23 d., 2018 VASARIO 16 DIENOS KONCERTAS RYKANTUOSE 
http://www.galve.lt/vasario-16-dienos-koncertas-rykantuose/ 
Publikacijos Alkas.lt: 
Sausio 8 d., 2018 GRIGIŠKIŲ MENO MOKYKLOS MOKYTOJAI SURENGĖ NUOTAIKINGĄ KONCERTĄ 
http://alkas.lt/2018/01/08/grigiskiu-meno-mokyklos-mokytojai-surenge-nuotaikinga-koncerta/ 
Publikacijos Vilnius.lt: 
Kovo 28 d., 2018 ŠIMTMEČIO FESTIVALYJE – ŠIMTAI MUZIKUOJANČIŲ VAIKŲ IŠ VISOS LIETUVOS 
https://vilnius.lt/lt/kultura-ir-sportas-svietimas/simtmecio-festivalyje-simtai-muzikuojanciu-vaiku-is-visos-lietuvos/ 
Vasario 14 d., 2018 VASARIO 15 D. TEATRALIZUOTAS LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIO KONCERTAS RYKANTUOSE 
https://vilnius.lt/lt/kultura-ir-sportas-svietimas/vasario-15-d-teatralizuotas-lietuvos-valstybes-atkurimo-simtmecio-koncertas-rykantuose/ 
Balandžio 23 d., 2018100 ORKESTRO PŪTIKŲ PERFORMANSAS IR „TAPYBOS MARŠRUTIZATORIUS“ SUSKAMBĖS Lietuvos šimtmečiui  
https://vilnius.lt/lt/2018/04/23/100-orkestro-putiku-performansas-ir-tapybos-marsrutizatorius-suskambes-lietuvos-simtmeciui/ 

• Atnaujinti Grigiškių  meno mokyklos koncertiniai kolektyvų rūbai. 

• Virtuali mokyklos mokinių dailės ekspozicija demonstruojama mokyklos koncertų,  renginių metu ir 

www.gmm.lt. 

5. Vykdyti mokytojų atestaciją ir tobulinti kvalifikaciją 

Rezultatas. 

• 2018 metais buvo atestuoti 2 – koncertmeisteriai, 1 – vyr. mokytojas, 2 – mokytojai metodininkai, 2 – 

pedagogams buvo pasiūlyta 2019 m. siekti mokytojo metodininko ir koncertmeisterio metodininko 

kvalifikacijų. 2   -  pedagogams pritarta 2019 metais siekti mokytojo eksperto kvalifikacijos. Iš viso 

http://www.gmm.lt/
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-01-09-meno-besimokantis-vaikas-kulturingesnis/167729
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-01-16-muzika-ugdo-ir-jautruma-ir-romantiskuma/167845
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-01-30-svarbu-isiklausyti-i-kiekvieno-vaiko-talenta/168054
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-02-07-susidraugauti-su-fleita-padeda-draugyste/168196
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-02-20-kiekvienas-turedamas-uzsispyrimo-gali-tapti-geru-atlikeju/168428
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-04-14-vaikams-muzika-atveria-meno-pasauli/169424
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-04-24-suskambes-100-orkestro-putiku-performansas-ir-tapybos-marsrutizatorius/169594
https://kultura.lrytas.lt/meno-pulsas/2018/04/20/news/100-putiku-performansas-ir-tapybos-marsrutizatorius-suskambes-lietuvos-100-meciui-6037556/
https://zmones.lrytas.lt/pramogos/2018/01/07/news/grigiskiu-meno-mokyklos-mokytoju-koncerta-vainikavo-triju-karaliu-apsilankymas-4144550/?utm_source=lrExtraLinks&utm_campaign%20=Copy&utm_medium=Copy
https://zmones.lrytas.lt/pramogos/2018/01/07/news/grigiskiu-meno-mokyklos-mokytoju-koncerta-vainikavo-triju-karaliu-apsilankymas-4144550/?utm_source=lrExtraLinks&utm_campaign%20=Copy&utm_medium=Copy
http://www.diena.lt/naujienos/vilnius/menas-ir-pramogos/jubiliejini-koncerta-vainikavo-pasaulinio-lygio-atlikejai-vokietijos-ir-japonijos-862355
https://www.madeinvilnius.lt/pramogos/koncertai/simtmecio-festivalyje-grigiskese-simtai-muzikuojanciu-vaiku-is-visos-lietuvos/
https://www.15min.lt/kultura/naujiena/vizualieji-menai/sostines-energetikos-muziejuje-putiku-performansas-ir-troleibusu-fotografiju-paroda-929-959808?copied1144?copied
https://www.15min.lt/kultura/naujiena/vizualieji-menai/sostines-energetikos-muziejuje-putiku-performansas-ir-troleibusu-fotografiju-paroda-929-959808?copied1144?copied
http://www.galve.lt/vasario-16-dienos-koncertas-rykantuose/
http://alkas.lt/2018/01/08/grigiskiu-meno-mokyklos-mokytojai-surenge-nuotaikinga-koncerta/
https://vilnius.lt/lt/kultura-ir-sportas-svietimas/simtmecio-festivalyje-simtai-muzikuojanciu-vaiku-is-visos-lietuvos/
https://vilnius.lt/lt/kultura-ir-sportas-svietimas/vasario-15-d-teatralizuotas-lietuvos-valstybes-atkurimo-simtmecio-koncertas-rykantuose/
https://vilnius.lt/lt/2018/04/23/100-orkestro-putiku-performansas-ir-tapybos-marsrutizatorius-suskambes-lietuvos-simtmeciui/
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atestacinės komisijos sprendimu vyko 7 mokytojų ir koncertmeisterių atestacija. Iš viso įvyko 6 

atestacinės komisijos posėdžiai. Siekiant planingos mokytojų atestacijos, mokytojai nuolat  buvo 

informuojami apie atestacinės komisijos posėdžių grafiką. 

•  Patvirtinta 2018 m. sausio 9 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-9 Grigiškių meno mokyklos direktoriaus, pav. 

ugdymui ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimo tvarka. 

Nuolat vykdoma mokyklos strateginio plano stebėsena ir teikiama Mokyklos tarybai tvirtinti /MT  2018 m. 

spalio 29 d. protokolas Nr. MT-2/ 

Mokyklos profesinę sąjungą sudaro 10 darbuotojų. Įgyvendinant 2018 metais  švietimo ir mokslo reformą buvo 

nuolat bendraujama, bendradarbiaujama, informuojama, bei derinama darbo, ekonominiai ir socialiniai klausimai. Buvo 

užtikrintos profesinės sąjungos veiklos sąlygos, bei narių švietimas. Pagerintos darbo sąlygos atitinka standartus ir 

higienos reikalavimus: atnaujintos darbo vietos, apšvietimas, šildymas, biuro technika, darbo baldai. 

2018 metais įvyko 4 Mokyklos tarybos posėdžiai. Posėdžių metu aptarta mokyklos veiklos ir finansinė 

ataskaita, veiklos  planas, einamieji klausimai, koncertinė ir meno programa. 

2018 metais mokykloje parengtos ir patvirtintos šios TVARKOS: Darbo apmokėjimo tvarka/2018 m. rugsėjo 3 

d. įsakymas Nr. V- 66/; Darbo tvarkos taisyklės /2018 m. spalio 30d. įsakymas V-76/; Aprūpinimo vadovėliais ir 

gaidomis tvarka / 2018 vasario mėn. 1 d. įsakymas V-20/; Kvalifikacijos tobulinimo tvarka  /2018 m. sausio 9 d. 

įsakymas V-9/; Dokumentų rengimo ir apskaitos tvarka /2018 m. sausio 8 d. įsakymas V-5/. 
 

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 

1.1. Ugdymo 

paslaugų plėtra 

2.1. Įsteigti   vokalo, 

gitaros, šokio ir 

mušamųjų 

instrumentų spec.  

2.1.1Taikyti aktyvią 

informacijos sklaidą 

apie teikiamas 

ugdymo paslaugas 

2.1. Mokinių skaičiaus 

padidėjimas 10 proc. 

2.1. Įsteigtos vokalo, 
gitaros, šokio ir mušamųjų 
instrumentų specialybės, 
priimti 6 nauji aukštos 
kvalifikacijos pedagogai, 
ŠMM užregistruotos trys 
naujos muzikos ugdymo 
programos: 
 Ankstyvojo muzikos ugdymo 

programa (programos kodas – 
1201277); Meno mėgėjų ugdymo 

programa (programos kodas – 

12001390). Tęstinio (ilgalaikio 
kryptingo) muzikinio ugdymo 

programa (programos kodas – 

120101391). Dailės skyriuje atidaryta 
animacijos studija, bei  suaugusiųjų 

muzikos programa. 
 
2018  m. m.  sausio mėnesį 
mokėsi  268 mokiniai – 
2018 m. m. gruodžio 
mėnesį 378 mokiniai. 
Mokinių skaičiau padidėjimas -  

110 mokinių – 40 proc. 

 

1.2. Realizuoti 

mokyklos renovacijos 

projektą. Įgyvendinant 

Vilniaus miesto  

savivaldybės 

neformaliojo švietimo 

2.2. Laiku atlikti 

mokyklos remonto 

darbai 

2.2. Atliktas mokyklos 

pastato kapitalinis 

remontas 

2.2. 2018 m. liepos – 

rugsėjo mėnesiais 

įgyvendintas mokyklos 

pastato vidaus  

kapitalinis remontas: 
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papildančio ugdymo 

mokyklų 

infrastruktūros 

tobulinimą (09.1.3-

CVPA-R-725). 

atnaujintos visos ugdymo 

patalpos, klasėse įrengtos 

akustinės durys ir  lubos, 

įdiegta moderni apsaugos 

ir priešgaisrinė sistema, 

stebėjimo kameros, 

įrengta tėvų ir mokinių 

poilsio zona, skaitykla, 

atnaujinta koncertų salė. 

Ugdymui skirtos patalpos 

atitinka visus higienos 

reikalavimus ir normas 

(apšvietimas, šildymas, 

plotas ir kt.) 

1.3. Mokyklos 

įvaizdžio atnaujinimas 

(sukurti  mokyklos 

logotipą, atnaujinti el. 

svetainę, koncertinės 

atributikos sukūrimas) 

2.3.1. Atnaujintas 

mokyklos išorinis ir 

vidinis įvaizdis 

2.3.2. Sukurta aktuali 

video informacija 

apie mokyklos 

veiklą. 

2.3.  Sukurtas GMM 

logotipas, sukurta mokyklos 

el. svetainė ir  parengta 

aktuali informacija. 

Atnaujinti mokyklos meno 

kolektyvų koncertiniai rūbai 

2.3. Sukurtas GMM 

logotipas, sukurta 

mokyklos el.svetainė 

www.gmm.lt , parengta ir 

atnaujinta informacija apie 

mokyklą. 

2.3.2. GMM  el. svetainėje  

eksponuojama trumpo 

metražo video filmai apie 

meno kolektyvus – 5 vnt.,  

mokytojus asmenybes – 6 

vnt.,  mokyklos istoriją ir 

koncertus. Šiuo metu 

vykdoma aktyvi el. svetainės 

skaida. 

Atnaujinti GMM 

koncertiniai rūbai: 

pučiamųjų orkestro, chorų 

SOLL ir ALLEGRETTO, 

šokio kolektyvo. 

Sukurtas dizainas ir 

pasiūta -   110 

koncertinių komplektų. 

1.4. Įgyvendinti GMM 

jubiliejinių -  55 – erių 

metų veiklos renginių 

ir koncertų ciklą. 

2.4. Suorganizuoti 

Vilniaus ir Grigišių 

koncertų salėse 

viešus koncertus ir 

parodas. 

2.4. Įgyvendinti du didelės 

apimties koncertai Vilniaus 

mieste, 3 – koncertai, 

parodos mokyklos 

bendruomenei Grigiškių 

mieste, 9 koncertai 

mokykloje, 2 mokinių dailės 

darbų parodos, 1 festivalis. 

2.4. Įvykę GMM 

koncertai: 1. 2018 m. 

sausio 6 d. koncertas Šv. 

Kotrynos bažnyčioje 

TRYS KARALIAI. 

2. 2018 m. gegužės 3 d. 

mokyklos jubiliejinis 

koncertas Vaidilos teatre. 

3. Grigiškių kultūros 

centre 2018 m. birželio 4 

d. koncertas ‚VARDAN 

TOS......“ 

4. Suorganizuoti  

koncertai ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir 

http://www.gmm.lt/
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pradinio ugdymo 

mokyklose – 5 vnt. 

5. Suorganizuotos 

mokyklinės parodos – 2 

vnt. 

6. Įvykę teminiai 

koncertai mokyklos 

bendruomenei - 22 vnt. 

7. Įgyvendintas 

respublikinis festivalis 

MUZIKA – 

VAIZDUOJAMASIS 

GARSŲ PASAULIS. 

8. Teminiai koncertai:  

Valsybės atkūrimo 100 – 

čiui minėti  Rykantų 

daugiafunkciniame 

centre; Vilniaus 

suaugusiųjų mokymo 

centre; Muzikos 

galerijoje koncertas – 

paroda „Pavasariniai 

akordai“. 

Iš viso įgyvendina 34 

renginiai. 

1.5.    
 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  
 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. 2018 m. rugsėjo ir spalio  mėnesiais 

užsitęsus mokyklos renovacijos darbams      

( dėl VVK ir rangovo ne laiku vykdomo 

projekto) ugdymo procesas buvo 

organizuotas ir perkeltas  į kitas patalpas 

Grigiškių kultūros centre, Grigiškių 

ŠVIESOS ir Grigiškių gimnazijose.  

Sėkmingai organizuotas ir 

nesustabdytas ugdymo procesas. 

3.2. Atnaujina Grigiškių meno mokyklos teritorijos 

tvora (320 m.), sutvarkyta labai apleista mokyklos 

sklypo aplinka (3000 m3). 

Žymiai pagerėjo mokyklos teritorijos 

estetika ir saugi aplinka.  

3.3.  

3.4.  

3.5.  
 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  
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Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 

ir jų rodikliai 

4.1.    

4.2.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    
 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 
5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai  X 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. Personalo valdymo srityje, darbo santykių tobulinimo srityje. 

6.2. Projektų paraiškų rengimas ES SF, ERASMUS+. 
 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data)  

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

____________________                          __________                    _________________         

__________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                                     (vardas ir pavardė)                      (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo  

/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________                 __________                    _________________         

__________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                                  (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 



8 

 

 

 

IV SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. Kitų metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

9.1. Tobulinti ugdymo proceso 

kokybę. 

9.1.1 Parengti ir 

patvirtinti muzikos, šokio 

ir dailės dalykų  atskirų 

specialybių ugdymo 

programas. 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.1. Parengtos Grigiškių 

meno mokyklos atskirų 

muzikos specialybių ugdymo 

programos:  

1. fortepijono – akordeono 

specialybių; 

2.  smuiko specialybės;  

3. pučiamųjų ir mušamųjų 

instrumentų specialybės; 

4.  choro specialybės; 

5.  šokio specialybės; 

6.  dailės specialybės. 

Iš viso 6 dalykų programos. 

 

9.2. Plėsti Grigiškių meno 

mokyklos meno kolektyvų 

veiklą. 

9.2.1. Parengti ir 

įgyvendinti Grigiškių 

meno mokyklos meno 

kolektyvų koncertinę 

2019 m. programą. 

9.2.1. Įgyvendinta Grigiškių 

meno mokyklos kolektyvų 

koncertinė 2019 m. programa:  

iš viso 3 didelės apimties 

koncertai Vilniuje, Lietuvoje ir  

užsienyje.  Įgyvendintos 

pučiamųjų orkestro gastrolės 

Vokietijoje. 

9.3. Atnaujinti Grigiškių meno 

mokyklos muzikos instrumentų 

bazė  

9.3.1. Atnaujinti 

Pučiamųjų ir styginių 

instrumentų skyriaus 

instrumentai; 

 

 

9.3.2. Atnaujinti 

fortepijono ir akordeono 

skyriaus  pianinai. 

 

9.3.1 Įsigyti 2 trombonai ir 

pūstukai; 2 eufonijos ir 

pūstukai;  2 klarnetai, 

mušamieji tom tom 3 vnt.; 16 

surdinų; 1 alto fleita; 4 smuiko 

smičiai; 4 smuiko tilteliai; 

 

9.3.2 Įsigyti 3 nauji pianinai. 

 

 

9.4. Grigiškių meno mokyklos 

koncertų salės modernizavimas. 

9.4.1. Įrengti koncertų 

salėje multifunkcinę 

apšvietimo, garso ir 

multimedijos sistemą. 

9.3.1. Grigiškių meno 

mokyklos koncertų salėje 

įdiegta apšvietimo, garso ir 

multimedijos įranga, bei 

valdymo sistema. 

9.5. Grigiškių meno mokyklos 

nuostatų atnaujinimas 

9.5.1.Parengtas Grigiškių 

meno mokyklos nuostatų 

projektas ir pateiktas 

steigėjui tvirtinti 

9.5.1 Patvirtinti ir įregistruoti 

JRC  Grigiškių meno mokyklos 

nuostatai. 
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10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

10.1.  Užduotis 9.5 gali būti įvykdyta ne laiku, kadangi Grigiškių meno mokyklos nuostatai 

tvirtinami VMS taryboje. Teikėjas nuostatų tvirtinimui VMS taryboje – VMS administracija. 

10.2. 

10.3. 

 

 

______________________                 __________                    _________________         

__________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                                  (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Susipažinau. 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

 

 

 


