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                                                                   PRITARTA 

Trakų rajono savivaldybės tarybos 

                                                                                      2020 m. balandžio 30 d. 

                                                                      sprendimu Nr. S1E-80 

 

 

TRAKŲ MENO MOKYKLOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITA 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Įstaigos pristatymas:  

1.1. Trakų meno mokykla - Trakų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas - 190680839, 

adresas - Karaimų g. 10, Trakai, LT-21104;  

1.2. mokykla turi skyrius Lentvaryje ir Aukštadvaryje; 

1.3. 2019 m. gruodžio 31 d. mokykloje mokėsi 362 mokiniai. Trakuose 267 (142 - muzikos, 71 

- dailės, 54 - šokio), Lentvaryje 39 (muzikos), Aukštadvaryje 56 (25 - dailės, 31 – šokio); 

1.4. mokykloje dirbo 31 mokytojas, direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui (1,5 etato), 

buhalterė, sekretorė, muzikos instrumentų derintojas, techninis personalas;  

1.5. mokyklos renovavimo laikotarpiu, muzikos ir dailės pamokos vyko pastate Gedimino g. 30, 

Trakai; šokio - Trakų kultūros rūmuose, Vytauto g. 69; Lentvaryje - Lentvario 

„Versmės“ gimnazijos patalpose, Lauko g. 20; Aukštadvaryje - Aukštadvario bendruomenės 

namuose, Dariaus ir Girėno g. 6.  

2. Mokykloje vykdomos ugdymo programos:  

2.1. pradinio muzikinio, dailės ir šokio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos (3 

metai);  

2.2. pagrindinio muzikinio, dailės ir šokio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos (4 

metai);  

2.3. išplėstinio meninio ugdymo programa (1-4 metai); 

2.4. dėstomi muzikos dalykai - fortepijonas, akordeonas, smuikas, pučiamieji (mediniai, 

variniai),  liaudies (birbynė, lamzdelis, skrabalai), mušamieji instrumentai, antrasis muzikos 

instrumentas, solfedžio, ansamblis, muzikos istorija, orkestras; 

2.5. dėstomi šokio dalykai - klasikinis šokis, lietuvių sceninis šokis, lietuvių sceninio šokio 

ansamblis, liaudies papročiai ir folkloras, pasaulio tautų šokis; 

2.6. dėstomi dailės dalykai - grafinė raiška, erdvinė raiška, spalvinė raiška, dailės pažinimas ir 

reflektavimas, tapyba, piešimas, kompozicija, skulptūra, dailėtyra. 

3. Biudžetas: 2019 m. gruodžio 31 d. - 577594,03 Eur (iš jų: savivaldybės biudžetas - 

436223,90 Eur; valstybės biudžetas - 77260,00 Eur; įstaigos pajamos - 57446,51 Eur; Europos 

sąjungos lėšos -  2441,10 Eur; kitų šaltinių (paramos,  2 % lėšos) - 4222,52 Eur). Pritrauktos 

papildomos paramos (pavedimų, projektų) lėšos: Lietuvos kultūros taryba - 23000,00 Eur; Trakų 

rajono savivaldybė -   4600,00 Eur; įmonės - 3893,16 Eur. 

 

II SKYRIUS 

2019 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI  

4. Sukurti modernią, saugią ir atvirą ugdymosi aplinką: 

4.1. apsirūpinti reikalingomis šiuolaikinėmis mokymo ir darbo priemonėmis;  

4.2. plėtoti IKT panaudojimą ugdymo procese;  
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4.3. tikslingai taikyti aktyviuosius mokymo metodus pamokose ir nepamokinėje veikloje;  

4.4. didinti mokinių užimtumo galimybes;  

4.5. plėtoti prevencinę veiklą, užtikrinant mokinių saugumą; 

4.6. tobulinti mokyklos įsivertinimo kultūrą.  

5. Ugdomuoju poveikiu ir edukacine aplinka prisidėti prie šalies, rajono, miesto kultūros bei 

turizmo plėtros procesų: 

5.1. telkti mokyklos ir miesto bendruomenę aktyviai kultūrinei veiklai;  

5.2. organizuoti aktyvią mokyklos meninių kolektyvų koncertinę, parodų eksponavimo ir 

individualią kūrybinę veiklą;  

5.3. dalyvauti ir siekti aukštų rezultatų tarptautiniuose bei respublikiniuose meniniuose 

forumuose; 

5.4. vystyti bendradarbiavimą su kitomis meno ir muzikos mokyklomis, kultūros įstaigomis.  

6. Savo veikloje vadovautis atsakomybe, tolerancija, pagarba, sąžiningumu, pozityvumu, 

pasitikėjimu. 

 

III SKYRIUS 

2019 METŲ VEIKLOS REZULTATAI 

 

7. Sukurta moderni, saugi ir atvira ugdymosi aplinka teigiamai veikia mokinių ir mokytojų 

motyvaciją siekti geresnių ugdymo/si rezultatų: 

7.1. sėkmingai užbaigtas tarptautinis projektas „Gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimas ir 

pritaikymas Trakų ir Gižycko rajonuose“. Baigta mokyklos patalpų (Karaimų g. 10, Trakai) 

renovacija, pastatyta lauko scena (terasa); 

   7.2. kabinetuose, klasėse - nauji baldai ir pianinai (9);  

   7.3. įsigyti kompiuteriai (3), monitoriai (2), projektoriai (3), lenta ir ekranas;  

  7.4. mokiniams įrengta rūbinė, poilsio ir bendravimo kambarys;  

   7.5. įrengta koncertinė salė su puikia akustika, nauju fortepijonu, ergonomiškomis kėdėmis, 

gražiai ir efektyviai (apsauga nuo karščio ir ugnies) apipavidalintais langais bei mobilia rūbine; 

7.6. mokyklos koridorių ir kelių klasių sienos pritaikytos dailės darbų eksponavimui, atidaryta 

meno galerija. 

8. Ugdomuoju poveikiu ir edukacine aplinka prisidedama prie šalies, rajono, miesto kultūros bei 

turizmo plėtros procesų:  

8.1. išplėstinio ugdymo programų įgyvendinimas leidžia moksleiviams plėtoti jau įgytas 

muzikos ir šokio kompetencijas bei, pabaigus mokyklą, dalyvauti meninių kolektyvų (fanfarinis 

orkestras, šokių kolektyvai “Žvaigždūnė“, “Gandriukas“) veikloje arba ruoštis tolimesnėms 

meninėms studijoms; 

8.2. meno kolektyvų (smuikų, fleitų, akordeonų, saksofonų, instrumentinis, valtornų, birbynių, 

mušamųjų, varinių pučiamųjų ansambliai, fanfarinis orkestras, šokių kolektyvai) veikla  ir mokinių 

koncertinės išvykos, rengiamos dailės darbų parodos leidžia panaudoti įgūdžius čia ir dabar bei 

pristatyti mokyklos veiklą. Surengti 23 koncertai, 14 parodų mokykloje ir už jos ribų, kuriuos 

organizavo ir/ar juose dalyvavo mokyklos mokiniai ir mokytojai. Solistai, ansambliai ir meno 

kolektyvai dalyvavo 8 meno festivaliuose. Iš viso per metus įvyko 45 renginiai, vidutiniškai po 4 

renginius kas mėnesį (įskaitant ir vasarą); 

8.3. susitikimai su kompozitoriais, išvykos į teatrus ir koncertus leidžia prisiliesti prie 

profesionalų kūrybos ir atskleisti siekiamą rezultatą, jeigu mokinys pasirinktų menininko kelią; 

8.4. mokyklos mokiniai - aktyvūs įvairių meninių forumų dalyviai bei konkursų 

laureatai/diplomantai (36 mokiniai ir 2 ansambliai tapo respublikinių ir tarptautinių konkursų 

laureatais ir diplomantais); 

8.5. organizuoti tradiciniai renginiai: ,,Trakų fanfarinė savaitė“, „Romantikų 

įkvėpti“, ,,Žvaigždūnė“, ,,XX amžiaus muzika“; 

8.6.  bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis organizuoti nauji renginiai: 
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8.6.1. su festivaliu „Klasika Trakuose“ - koncertai ir meistriškumo pamokos ,,Confero 

vasara“ Trakų meno mokykloje;  

8.6.2. su choru „Ugnelė“  - choro ,,Little Singers of Armenia“ koncertas Trakų pilies menėje;  

8.6.3. su Nacionaline M. K. Čiurlionio menų mokykla - Sankt Peterburgo muzikos licėjaus 

mokinių koncertas Trakų meno mokykloje; 

8.6.4. su užsienio partneriais - Nyderlandų jaunimo simfoninio orkestro koncertas Trakų pilies 

apžvalgos aikštelėje;  

8.6.5. su Trakų viešąja biblioteka - projektas ,,Atrask komiksus su TraKiu“;  

8.6.6. su Vievio meno mokykla - projektas „Lietuvos meno ir muzikos mokyklų 60-mečio 

jubiliejai Vievyje“; 

8.7. bendradarbiauta su Čekijos ambasada, Grigiškių ir Birštono meno mokyklomis, Kauno I-ąja 

muzikos mokykla, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Aukštadvario bendruomene ir įstaigomis, 

Trakų istorijos muziejumi, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija, Trakų ir Lentvario kultūros rūmais, 

kitomis miesto bei rajono įstaigomis bei atvykstančiais koncertuoti menininkais ir meno 

kolektyvais; 

8.8. pasirašytos naujos bendradarbiavimo sutartys su Nacionaline M.K. Čiurlionio menų 

mokykla (sritys -  muzika, dailė, šokis), Trakų pilies muziejumi (tarptautinio ekslibrių konkurso 

organizavimas) ir koncertine įstaiga „LR Vidaus reikalų ministerijos Reprezentacinis pučiamųjų 

orkestras“ (K. Orfo kantatos „Carmina Burana“ atlikimas projekte „Trakai Lietuvos kultūros sostinė 

2020“). Tokie renginiai ženkliai prisideda prie Trakų rajono ir Lietuvos kultūros bei turizmo plėtros 

procesų. 

9. Mokymasis. Mokymosi kokybės užtikrinimas. Mokymosi rezultatai. Mokinių pasiekimai ir 

pažanga: 

9.1. metinis veiklos ir ugdymo planai įvykdyti: pritaikytos ugdymo programos, taikyta 

tarpdalykinė integracija (ansambliai, orkestras, šokių kolektyvai) vyko bendri dailės, muzikos ir 

šokio projektai; 

9.2. mokytojai apibendrino ir įsivertino savo veiklą (veiklos ataskaitos, metinis pokalbis); 

9.3. vykdytas mokyklos veiklos įsivertinimas. Sritis: ugdymas (-is) ir mokinių patirtys. Tema -  

ugdymo(-si) tikslai. Mokyklos veiklos įsivertinimo metu gauta informacija panaudojama mokyklos 

veiklos tobulinimui. Ataskaita pristatyta mokyklos bendruomenei, įgyvendinti siūlymai nagrinėtos 

srities tobulinimui (mokytojams organizuoti 2 seminarai, diskusijos aktualiomis temomis).  

9.4. Nuolat tobulinama elektroninio dienyno pildymo kokybė. 

10. Metodinė veikla:  

10.1. vienuolika mokytojų dalyvavo muzikos ir dailės respublikinių ir tarptautinių konkursų 

vertinimo komisijų darbe Lietuvoje ir užsienyje; 

10.2. penki mokytojai skaitė metodinius pranešimus respublikinėse konferencijose, 

seminaruose, mokyklose;  

10.3. bendradarbiaujama su kitų mokyklų smuiko mokytojais: įkurta tarpmokyklinė smuiko 

mokytojų metodinė grupė „Tarpusavio ugdomasis konsultavimas“. Skirtingose Lietuvos mokyklose 

vyko smuiko mokytojų praktiniai susitikimai įvairiomis temomis;  

10.4. vyko konsultacijos su kitų meno įstaigų fortepijono, saksofono, varinių pučiamųjų, smuiko 

mokytojais; 

10.5. vyko mentorystė (akordeono mokytojas metodininkas ir pradedantysis akordeono 

mokytojas).  

11. Kvalifikacijos tobulinimas:  

11.1. visiems darbuotojams surengti seminarai, mokymai mokykloje:  

11.1.1. „Bendravimo su mokiniais ypatumai” (lektorė L. Dubosaitė); 

11.1.2. „Iššūkis muzikos pedagogams: efektyvūs mokinių savarankiško darbo  skatinimo 

būdai“ (lektorė L. Dubosaitė); 

11.1.3. IPMC paskaita tema ,,Informacinis natų portalas, legali produkcija ir autorių teisių 

svarba“; 

11.1.4. ekskursija su gidu „Gražiausi Vilniaus kiemeliai“ (istoriniu ir kultūriniu aspektu); 



 4 

11.1.5. pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai (vedė Trakų rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuras); 

11.1.6. mokytojai ir kiti darbuotojai individualiai tobulino specialiąsias ir bendrąsias 

kompetencijas;   

11.2. siekiant užtikrinti mokinių saugumą, organizuojami saugaus elgesio instruktažai prieš 

renginius, mokiniai raginami laikytis elgesio taisyklių; 

11.3. palaikant ir gerinant mokyklos įvaizdį, informacija apie mokyklos veiklą talpinama 

svetainėse www.trakumenomokykla.lt, www.fanfareweek.com  ir socialiniame tinkle Facebook 

Trakų Meno Mokykla ir Trakai Fanfare Week. 

12. Mokytojų atestacija: 

12.1. vykdant 2018 - 2020 metų mokytojų atestacijos programą, aukštesnei vyresniojo mokytojo 

kvalifikacinei kategorijai atestuoti 2 fortepijono mokytojai. 

 

IV SKYRIUS 

UŽDAVINIAI 2020 METAMS. 

13. Ugdymo erdvių tobulinimas: stogo virš lauko terasos, mansardos įrengimas; mokinių, kurių 

pamokos vyksta Trakų kultūros rūmuose, ugdymo sąlygų gerinimas (šokių klasės remontas); 

erdvesnių patalpų Aukštadvario skyriui paieška.  

       14. Ugdymo proceso tobulinimas: ugdymo planų peržiūra (baziniai ir pasirenkami dalykai); 

suplanuota, tikslinė mokinių koncertinė/edukacinė veikla; mini klaviatūrų solfedžio pamokoms, 

planšečių mokytojams į kiekvieną klasę įsigijimas bei aktyvesnis IKT technologijų panaudojimas 

ugdymo procese. 

       15. Mokinių motyvacijos skatinimas: tradicinių projektų organizavimas; nauji projektai 

(mokinių dailės darbų konkurso, akordeono pramoginės muzikos festivalio organizavimas); 

pasiruošimas mokinių dailės darbų ir „Trakų fanfarinės savaitės“ nuotraukų albumų leidybai.  

 16. Mokyklos svetainės www.trakumenomokykla.lt  atnaujinimas. 

__________________________________________ 

 

 

Direktorė                Neringa Mišeikienė 

http://www.trakumenomokykla.lt/
http://www.fanfareweek.com/
http://www.trakumenomokykla.lt/

