
VARĖNOS JADVYGOS ČIURLIONYTĖS MENŲ MOKYKLOS 

DIREKTORĖS RENATOS BAKULIENĖS 

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. BENDRA INFORMACIJA APIE MOKYKLĄ 

 

1.1. Mokyklos pavadinimas.  

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla (toliau – Mokykla) yra Varėnos rajono 

savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą. Mokykla yra neformaliojo 

vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla. Buveinės adresas – Vytauto g. 

29, LT-65217, Varėna, skyriaus buveinė – Seinų g. 10, Merkinė, LT-65336, Varėnos r. 

1.2. Pagrindinė veiklos rūšis – formalųjį švietimą papildantis ugdymas, neformalus 

ugdymas, kodas 804240.  

1.3. Mokyklos valdymas. 
Direktorius – vadybinis stažas 2 metai 5 mėn., pedagoginis stažas – 13 metų 1 mėnesis. 

Direktoriaus pavaduotojas – vadybinis stažas 14 metai 5 mėn., pedagoginis stažas – 24 metai 

7 mėnesiai. 

1.4. Mokyklos savivalda. 
Mokyklos taryba (vadovauja Mokyklos tarybos pirmininkas). 

  Mokytojų taryba (vadovauja Mokyklos direktorius). 

  Metodinė taryba (vadovauja Metodinės tarybos pirmininkas). 

  Darbo taryba (vadovauja Darbo tarybos pirmininkas). 

1.5. Mokyklos darbuotojai.  

  2019 m. rugsėjo 1 d. Mokykloje dirbo 38 darbuotojai: 

        Direktorius – 1 

              Direktoriaus pavaduotojas – 1 

              Mokykloje dirba 30 pedagoginių darbuotojų: neformaliojo vaikų švietimo meninio ugdymo 

(teatro) mokytojas – 1, neformaliojo vaikų švietimo muzikos mokytojai – 23 (iš jų: mokytojai – 8, 

vyresnieji mokytojai – 11, metodininkai – 4), neformaliojo vaikų švietimo meninio ugdymo (dailės) 

mokytojai – 6 (iš jų: mokytojai – 3, vyresnieji mokytojai – 2, mokytojas metodininkas – 1).  

Pedagoginių darbuotojų išsilavinimas: 22 darbuotojai yra įgiję aukštąjį, 1 – aukštąjį 

neuniversitetinį, 7 – aukštesnįjį išsilavinimą.  

Koncertmeisterio pareigybės darbuotojų skaičius – 4. 

B lygio pareigybės ir darbuotojų skaičius: bibliotekininkas – 1, informacinių technologijų  

sistemų administratorius – 1. 

C lygio pareigybės ir darbuotojų skaičius: raštvedys – 1, archyvaras – 1, ūkvedys – 1. 

D lygio pareigybės ir darbuotojų skaičius: pastatų techninės priežiūros darbininkas – 1,  

budėtojas – 1, rūbininkas – 2, valytojas – 2. 

1.6. Ugdymo organizavimas. 

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje 2019–2020 mokslo metų pradžia – 2019 

m. rugsėjo 1 d., pabaiga – 2020 m. gegužės 31 d. Ugdymo proceso pradžia – 2019 m. rugsėjo 2 d., 

pabaiga – 2020 m. gegužės 31 d. Mokslo metų trukmė – 168 mokslo dienos (34 savaitės). Mokslo 

metai skiriami į du pusmečius – rudens (nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.) ir pavasario (nuo sausio 

1 d. iki gegužės 31 d.). 

1.7. Ugdymo programos. 

Ugdymo programos rengiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-48 patvirtintomis rekomendacijomis dėl meninio 

formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo.  

2019 m. įgyvendintos 6 formalųjį švietimą papildančio ugdymo (toliau – FŠPU) ir 4 

neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programos: 

 4 metų trukmės muzikinio pradinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo (toliau – 

FŠPU ) programa (1–4 klasės); 

 4 metų trukmės muzikinio pagrindinio FŠPU programa (5–8 klasės); 

 3 metų trukmės dailinio pradinio FŠPU programa (1–3 klasės); 
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 4 metų trukmės dailinio pagrindinio FŠPU programa (4–7 klasės); 

 2 metų trukmės teatrinio pradinio FŠPU programa (1–2 klasės); 

 4 metų trukmės teatrinio pagrindinio FŠPU programa (1–4 klasės); 

 1 metų trukmės neformaliojo vaikų švietimo (toliau - NVŠ) muzikinio, dailinio, teatrinio  

programos, 2 metų trukmės NVŠ ankstyvojo meninio ugdymo programa. 

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinama vadovaujantis Mokyklos direktoriaus 2018 m. 

gegužės 31 d. įsakymu Nr. V-6-68 patvirtintu Varėnos J. Čiurlionytės menų mokyklos mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu.  

Nustatyta tvarka pagal FŠPU muzikinio ugdymo programą besimokantys mokiniai 4 klasėje 

laiko keliamuosius egzaminus, baigiamojoje klasėje - baigiamuosius egzaminus. Pagal FŠPU dailinio 

ir teatrinio ugdymo programas besimokantys mokiniai nustatyta tvarka baigiamojoje klasėje ginasi 

diplominius darbus. 

Mokinių, perkeltų į aukštesnę klasę su nepatenkinamu pažymiu ar paliktų kartoti kurso 

nebuvo.  

Mokinių, neišlaikiusių keliamųjų egzaminų, nebuvo. 

2018–2019 m. m. baigiamosiose dalykų klasėse mokėsi 32 mokiniai. Iš jų 30 laikė 

baigiamuosius egzaminus, 2 mokiniams buvo neleista laikyti baigiamųjų egzaminų.  

Pasirinktos FŠPU programos mokslo baigimo pažymėjimus gavusių mokinių skaičius: 

2018–2019 m. m. 30 mokinių: muzikos dalyko – 16, dailės dalyko – 14.  

2017–2018 m. m. 48 mokiniai: muzikos dalyko – 28, dailės dalyko – 17, teatro dalyko – 3. 

2016–2017 m. m. 30 mokinių: muzikos dalyko – 16, dailės dalyko – 12 mokinių, teatro 

dalyko – 2 mokiniai. 

2016 m. m. 27 mokiniai: muzikos dalyko – 16 mokiniai, dailės dalyko – 9 mokinių. 

1.8. Mokyklos mokinių skaičius. 

2019 m. rugsėjo 1 mokinių skaičius – 447, 2018 m. rugsėjo 1 d. mokinių skaičius – 400, 

2017 m. rugsėjo 1 d. – 374, 2016 m. rugsėjo 1 d. – 365. Lyginant su 2018 m. rugsėjo 1 d. mokinių 

skaičius išaugo 10 proc., lyginant su 2017 m. rugsėjo 1d. – 17 proc., lyginant su 2016 m. rugsėjo 1 d. 

– 19 proc. 

 

 

Pagal FŠPU muzikinio ugdymo programas 2019 m. rugsėjo 1 d. mokėsi 193 mokiniai, 2018 

m. rugsėjo 1 d. mokėsi 181 mokinys, 2017 m. rugsėjo 1 d. – 201 mokinys, 2016 m. rugsėjo 1 d. – 

216 mokinių. 

Pagal FŠPU dailinio ugdymo programą 2019 m. rugsėjo 1 d. mokėsi 117 mokinių, 2018 m. 

rugsėjo 1 d. - 98 mokiniai, 2017 m. rugsėjo 1 d. – 122 mokiniai, 2016 m. rugsėjo 1 d. – 123 mokiniai. 

Pagal FŠPU teatrinio ugdymo programą 2019 m. rugsėjo 1 d. mokėsi 18 mokinių, 2018 m. 

rugsėjo 1 d. - 8 mokiniai, 2017 m. rugsėjo 1 d. – 3 mokiniai, 2016 m. rugsėjo 1 d. – 9 mokiniai. 

Pagal NVŠ muzikinio, teatrinio dailinio ugdymo programas 2019 m. rugsėjo 1 d. mokėsi 67 

mokiniai, 2018 m. rugsėjo 1 d. mokėsi 57 mokiniai, 2017 m. rugsėjo 1 d. – 45 mokiniai, 2016 m. 

rugsėjo 1 d. – 14 mokinių. 

Pagal NVŠ ankstyvojo meninio ugdymo programą 2019 m. rugsėjo 1 d. mokėsi 53 mokiniai, 

2018 m. rugsėjo 1 d. – 56 mokiniai. 
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II. ĮSTAIGOS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 

KRYPTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

2.1. Mokyklos strateginio plano įgyvendinimas. 

              Mokyklos 2019–2021 m. strateginis planas (patvirtintas 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 

V-5-18) parengtas vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentais, 

švietimo politiką, neformalųjį vaikų švietimą reglamentuojančiais įstatymais, teisės aktais, 

rekomendacijomis dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir 

įgyvendinimo, Lietuvoje ir užsienyje vykstančių muzikos, meno, teatro festivalių, konkursų 

nuostatais, įgyvendinti planuojamais projektais. 2019–2021 m. strateginis planas dera su 2019 m. 

vasario 26 d. įsakymu Nr. V-5-18 patvirtintu 2019 m. veiklos planu, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu 

Nr.V-5-42 patvirtintu Varėnos J. Čiurlionytės menų mokyklos 2018–2019 mokslo metų ir 2019 m. 

rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-5-74 patvirtintu 2019–2020 mokslo metų ugdymo planais, vadovo 

2019 metų veiklos užduotimis, kitais Mokyklos veiklą reglamentuojančiais dokumentais. Rengiant ir 

įgyvendinant strateginį planą taip pat buvo atsižvelgta į Mokyklos ir Mokyklos bendruomenės 

poreikius, įvertinti Mokyklos ištekliai ir galimybės, išlaikytos Mokyklos tradicijos. 

 

2.2. 2019 metų strateginės kryptys, priemonės rezultatai ir rodikliai. 

2019 metams išskirtos kryptys, priemonės, rezultatai ir rodikliai pateikiami žemiau esančioje 

lentelėje.  

            1. Kryptis: suteikti ugdytiniams kokybišką ugdymą ir užtikrinti bendruomeniškumo, 

partnerystės plėtrą tobulinant įvairių gebėjimų mokinių meninę – kultūrinę saviraišką bei gabių 

mokinių profesinį orientavimą ir meninių kompetencijų ugdymą. 

1.1. Tikslas – suteikti ugdytiniams kokybišką ugdymą. 

1.2. Priemonės:  

1.2.1. kokybišką ugdymą Mokykla užtikrino rengiant, tobulinant ir įgyvendinant veiklos 

ir ugdymo planus. 2018–2019 m. m. ir 2019–2020 m. m. ugdymo planai buvo parengti 

vadovaujantis bendrosiomis neformaliojo vaikų meninio švietimo, Mokyklos direktoriaus 

patvirtintomis FŠPU, NVŠ programomis, mokinių poreikiais, tėvų prašymais, mokinių skaičiumi, 

įstaigos galimybėmis, t. p. vidinės ir išorinės aplinkos analize. Ugdymo planai buvo parengti FŠPU 

pradinio ir pagrindinio muzikinio (chorinio, solinio, folklorinio dainavimo, akordeono, 
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fortepijono, pučiamųjų, styginių, muzikos istorijos, solfedžio, kt. dalykų), FŠPU pradinio ir 

pagrindinio dailinio bei teatrinio, NVŠ muzikinio (visų muzikinių dalykų), dailinio, teatrinio, 

ankstyvojo meninio ugdymo programų įgyvendinimui;  

1.2.2.  ugdymo turinio, taip pat ir įskaitų, egzaminų programinių reikalavimų 

diferencijavimas ir individualizavimas, mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimas buvo 

tobulinamas atsižvelgiant į bendrąsias ir Mokyklos ugdymo programas, socialinį kontekstą, 

jungtinių grupių ypatumus, fizines mokinių (ne-)galias, kitus aspektus; 
1.2.3. mokytojai buvo skatinami tikslingai planuotis, organizuoti ir įgyvendinti 

kvalifikacijos tobulinimą Mokyklos viduje, dirbti komandose, bendradarbiauti ir dalintis gerąja 

patirtimi ugdymo turinio kaitos ir kokybės gerinimo glausimais.  
1.3. Rezultatai:  

1.3.1. patenkinti mokinių ugdymosi poreikiai. Pagal 2018–2019 m. m. ugdymo planą šalia 

branduolio dalykų mokiniai turėjo galimybę rinktis ir mokytis papildomus, jų poreikius 

tenkinančius mokomuosius dalykus, taip pat paraleliai mokytis pagal 2 FŠPU ar FŠPU ir NVŠ 

programas. 

1.3.2. suformuota nauja FŠPU teatro dalyko pradinio ugdymo grupė; 

1.3.3. atnaujinti mokomųjų dalykų teminiai planai, ugdymo turinys, atnaujinta ir 

modernizuota mokymo priemonių bazė;  

1.3.4. 2019 m. 30 iš 32 mokinių baigė Mokyklą ir gavo baigimo pažymėjimus, 2 mokiniai 

po Mokyklos baigimo pasirinko aukštesniąsias ir aukštąsias menų krypties studijas; 

1.3.5. mokytojai tikslingiau ir atsakingiau planavo kompetencijų tobulinimą ir dalyvavo 

individualius ir Mokyklos poreikius atitinkančiuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Toliau 

buvo organizuojamas ir įgyvendinamas kompetencijų tobulinimas Mokyklos viduje, kviečiant 

lektorius, žymius pedagogus, taip pat mokytojai neformaliai dalijosi gerąja patirtimi 

konsultuodamiesi su kolegomis, stebėdami vieni kitų pamokas. 2019 m. mokytojai tobulino 

profesines (19 kvalifikacijos tobulinimo renginių), lyderystės ir vadybos (5), kitas kompetencijas, 

įgijo darbo su pažeidžiamais vaikais ir jų tėvais (globėjais) kompetencijų. Išryškėjo kvalifikacijos 

tobulinimo poreikis psichologinių, darbo su „sunkiais“ vaikais, tėvų įtraukties į ugdymo procesus, 

mokytojo emocinio atsparumo, socialinių-emocinių kompetencijų ugdymo, švietimo vadybos 

srityse.  

1.4. Tikslas – užtikrinti bendruomeniškumo, partnerystės plėtrą gerinant įvairių 

gebėjimų mokinių meninės – kultūrinės saviraiškos galimybes bei  gabių mokinių profesinį 

orientavimą ir meninių kompetencijų ugdymą. 

1.5. Priemonės: 
1.5.1. užtikrinant ugdymo prieinamumą kaimiškose vietovėse ir stabilų mokinių skaičių, 

buvo atnaujintos arba naujai pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su socialiniais partneriais – 

rajono švietimo įstaigomis – dėl kultūrinio bendradarbiavimo ir galimybės jų patalpose įgyvendinti 

FŠPU ir NVŠ programas;  

1.5.2. siekiant įvairių gebėjimų mokinių saviraiškos ir sociokultūrinių kompetencijų  

tobulinimo, buvo sudarytos galimybės mokinių koncertinei-meninei veiklai rajone, mokyklos 

tradiciniuose renginiuose; 

1.5.3. siekiant gabių vaikų profesinio orientavimo ir meninių kompetencijų ugdymo,  

buvo sudarytos galimybės mokiniams dalyvauti profesionalių atlikėjų, žymių pedagogų 

meistriškumo pamokose, respublikiniuose ir tarptautiniuose festivaliuose, konkursuose. 

1.6. Rezultatai:   

1.6.1. bendradarbiavimo dėka 2 įstaigose buvo sėkmingai įgyvendinamos NVŠ 

ankstyvojo meninio ugdymo programos, pagal kurias mokėsi 53 mokiniai (2018 m. rugsėjo 1 d. – 

56 mokiniai), rugsėjo 1 d. Valkininkuose naujai atidaryta dailinio ugdymo klasė, pagal šią 

programą čia pradėjo mokytis 13 mokinių. Šie sprendimai prisidėjo prie augančio Mokyklos 

mokinių skaičiaus: 2019 m. rugsėjo 1 d. Mokykloje mokėsi 447 mokiniai, lyginant su 2018 m. 

mokinių skaičius išaugo 11 proc. (2018 m. rugsėjo 1 d. – 400 mokinių), su 2017 m. – mokinių 

skaičius išaugo 16 proc. (2017 m. rugsėjo 1 d. – 374 mokiniai); 
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  1.6.2. buvo užtikrintos sąlygos įvairių gebėjimų moksleivių saviraiškai ir meniniam, 

sociokultūriniam ugdymuisi. Ne mažiau 90 proc. mokinių ir mokytojų dalyvavo tradiciniuose 

Mokyklos bendruomenės suorganizuotuose ir bendrai su socialiniais partneriais įgyvendintuose 

renginiuose: mokslo metų pradžios šventėse, tradicinėje „Grybų šventėje“, Mokyklos laureatų 

pagerbimo šventėje, Sausio 13-osios, Vasario 16-osios, Kovo 11-osios minėjimo renginiuose, 

kalėdiniame renginyje „Animacinės Kalėdos“, Merkinės skyriaus kalėdiniame renginyje 

„Merkinė. Žiema. Aš“, Motinos dienos renginiuose, diplomų įteikimo šventėje, akcijoje 

„Skambantis parkas“, renginiuose, organizuojamuose Varėnos, Senosios Varėnos bažnyčiose, 

Mokyklos mokytojų klasių koncertuose, Mokyklos mokytojų organizuojamuose renginiuose, kt. 

Tikslui pasiekti užmegzti ryšiai su rajono įstaigomis: Varėnos socialinių paslaugų centru, Varėnos 

rajono viešąja biblioteka, Varėnos l./d. „Žilvitis“, „Pasaka“, S. Varėnos vaikų l./d. „Nykštukas“, S. 

Varėnos A. Ryliškio, Matuizų pagrindine mokykla, Valkininkų gimnazija, Varėnos Moksleivių 

centru, Varėnos kultūros centru, Varėnos švietimo centru, VSAT Varėnos pasienio rinktine; šalies 

švietimo ir kultūros įstaigomis: Vilniaus mokytojų namais, Vilniaus Karoliniškių muzikos 

mokykla, Rokiškio ir Rietavo muzikos mokyklomis, Lietuvos muzikų rėmimo fondu, kt.; užsienio 

organizacijomis: Austrijos lietuvių bendruomene, Sankt Peterburgo jaunimo ir lietuvių 

bendruomenės organizacijomis, Fragneto monforte miestu (Italija), su daugeliu jų pasirašytos 

bendradarbiavimo sutartys;  

1.6.3. išaugo pasiekimų skaičius rajono, respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose. 

2019 metais 25 konkursuose dalyvavo 103 mokiniai – muzikinio ugdymo dalykų solistai ir 

kolektyvai, dailinio ugdymo mokiniai. Pasiekimai: 2 rajoniniai konkursai: 1 – I vieta, 3 dalyvio 

diplomai; 2 regioniniai konkursai: 2 – I vietos; 9 tarptautiniai konkursai: 2 – I vietos, 4 – II vietos, 

6 – III vietos, 4 laureato, 1 dalyvio diplomas; 12 respublikinių konkursų: 4 – I vietos, 3 – II vietos, 

8 – III vietos, 17 diplomų, 1 dalyvio diplomas. Lyginant su 2018 m., laureatų skaičius išaugo 8 

proc.; 

1.6.4. kasmet dalis mokinių, iš karto po mokyklos baigimo, tęsia menines studijas 

aukštesniosiose ar aukštosiose meno mokyklose, kita dalis mokinių menines studijas renkasi 

vėliau, pabaigę bendrojo ugdymo mokyklas. Užtikrinant kokybišką ir kryptingą mokinių 

parengimą tolimesnėms profesinėms studijoms, buvo nuolat bendradarbiaujama su šalies meninio 

ugdymo įstaigomis: Vilniaus J. Tallat – Kelpšos konservatorija, Lietuvos muzikos ir teatro 

akademija, Lietuvos dailės akademija, profesionaliais atlikėjais, menininkais: prof. Robertu 

Beinariu ir „Muzika Humana“, prof. Roku Zubovu; kultūros įstaigomis: „Lietuvos muzikų rėmimo 

fondu“, „Nacionaline vargonininkų draugija“, kt., įgyvendintos bendros edukacinės – meninės-

kultūrinės veiklos; 

1.6.5. solinio, chorinio dainavimo, akordeono, dailės, teatro ugdymo pedagogai buvo 

pakviesti dalyvauti rajono, respublikinių ir tarptautinių konkursų vertinimo komisijose, folklorinio 

dainavimo dalyko mokytoja ir mokiniai pravedė edukacines veiklas rajono švietimo įstaigose, 

mokykloje.  

               2. Kryptis: atnaujinti ugdymo procesą inovaciniais metodais, modernizuota ugdymo 

aplinka, materialine baze bei patobulinta švietimo vadyba. 

2.1. Tikslas – atnaujinti ugdymo procesą inovaciniais metodais, modernizuota  

ugdymo aplinka, materialine baze.  

2.2. Priemonės: 

2.2.1. į ugdymo programas buvo pradėti integruoti nauji meno terapijos, stiklo dizaino 

metodai, sukurta materialinė mokymo bazė. Mokytojai kūrė ugdymo turinio kaitos gaires, kėlė 

kvalifikaciją renginiuose, konsultavosi su specialistais; 

2.2.2. važinėjantys mokytojai buvo aprūpinti nešiojamais kompiuteriais, ugdymo patalpos 

- skaitmenine-kompiuterine įranga, prieigomis prie interneto, muzikos instrumentais;  

2.2.3. įgyvendintas mokymasis „už Mokyklos sienų“ – siejant su dalykų ugdymo 

teminiais planais, mokiniams buvo suorganizuotos ir įgyvendintos edukacinės-pažintinės išvykos 

į muziejus, koncertus, meistriškumo kursus, dirbtuves. 

2.3.  Rezultatai: 

2.3.1. 10 mokytojų dalyvavo projekto „Pažeidžiamų vaikų socialinė įtrauktis per meną  
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Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regionuose“ mokymuose. Iki 2020 m. rugsėjo mėnesio bus 

suorganizuota ir įgyvendinta stovykla ir parengta nauja neformaliojo ugdymo programa 

pažeidžiamiems vaikams, naudojant meno terapijos metodus. Meno terapijos metodai pradėti diegti 

įgyvendinant NVŠ ankstyvojo meninio ugdymo programą, šių grupių veikloms įgyvendinti buvo 

nupirkta terapinių meloritminių muzikos instrumentų; 

2.3.2. buvo atnaujinta dailinio ugdymo programa (Varėnoje) integruojant darbo su stiklu 

metodus. Buvo sukurta pradinė mokymo priemonių bazė: nupirkta stiklo lydymo krosnis, kūrybos 

ir darbo saugos priemonės, parengtas saugaus darbo su stiklu ir krosnimi instruktažas. Mokymo 

bazei gerinti buvo parengtas ir pradėtas įgyvendinti Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas 

projektas „Įsijunk meną“ (projekto vertė 19 345 Eur). Įgyvendinant projektą 5 savanoriai 

mokytojai tobulino (ir toliau tobulins) kompetencijas darbui su pažeidžiamais vaikais ir jų tėvais 

(globėjais), įgyvendino meninius bendrus vaikų ir tėvų (globėjų) užsiėmimus. Išaugo mokinių 

motyvacija mokytis dailės dalyko, tėvai (globėjai) buvo įtraukti į ugdymo procesus, kartu tokiu 

būdu stiprinant mokyklos bendruomenę; 

2.3.3. buvo pagerintos ugdymo (-si) sąlygos NVŠ ankstyvojo meninio ugdymo 

mokiniams – nupirkti instrumentai muzikavimui, televizoriaus ekranas, reikalingas darbui su 

audiovizualine medžiaga. Mokiniai buvo nuosekliai ir išsamiai supažindinami su muzikos 

instrumentais, kalba, stiliais, žanrais, istorija; 

2.3.4. buvo pagerintos sąlygos Merkinės skyriaus dailiniam ir muzikiniam ugdymui. 

Dailinio ugdymo klasės buvo aprūpintos įranga ir mokymo priemonėmis: nupirkti mokykliniai 

baldai, ekranas, garso įranga, grafikos presas ir grafinės spaudos priemonės, stelažai, lentynos, 

sumontuoti darbastaliai, pritvirtintos žaliuzės, muzikos pamokoms buvo nupirktas elektrinis 

pianinas; 

2.3.5. buvo pagerintos sąlygos į kaimo vietoves važinėjantiems mokytojams: nupirkti 4  

nešiojami kompiuteriai (pamokose naudojami vaizdinei-garsinei medžiagai perteikti, laiku 

administruoti elektroninį dienyną), darbo vietos aprūpintos interneto prieigomis, pagal poreikį – 

spausdintuvais;  

2.3.6. siekiant ugdymo turinio atnaujinimo, kontekstualumo mokytojai dalyvavo  

kvalifikacijos tobulinimo kursuose: projekto „Pažeidžiamų vaikų socialinė įtrauktis per meną 

Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regionuose“ meno terapijos mokymuose, Europos Sąjungos 

lėšomis finansuojamo projekto „Įsijunk meną“ savanorių mokymuose, skirtuose darbo su socialinę 

atskirtį patiriančiais vaikais ir tėvais/globėjais per meną, dalykiniuose seminaruose „Muzikos 

teorijos mokymas: patirtis ir inovacijos“, „Paskaita apie pasaulio ir Lietuvos komiksų istoriją“, 

„Estetinio muzikos kūrinio vertinimas“, „Grožio samprata iš klausytojo ir atlikėjo pozicijų“, 

„Kvėpavimo ir rėžimo svarba vokalo technikos ugdyme“, „Pedagoginės-profesinės patirties 

sklaida muzikos mokykloje“, „Etninė kultūra: praeitis, dabartis ir ateitis“, „XXI a. vokalinė kultūra, 

balso architektūra ir semiotika bei tikrasis solisto pašaukimas“, „Teatrališkumas muzikoje“, 

„Ritmo eksperimentai“, vaikų choro „Little singers of Armenia“ darbo metodai, metodinėje 

praktinėje konferencijoje „Vaikai atranda meną“, kt.;  

2.3.7. per 2019 m. įgyvendintos 10 išvykų į meno muziejus, LNOBT, rajono kultūrinio ir  

gamtos paveldo objektus praplėtė mokinių muzikinį, meninį pažinimą, sociokultūrines 

kompetencijas. 

    2.4. Tikslas – tobulinti švietimo vadybą. 

    2.5. Priemonės: 

2.5.1. Mokyklos darbuotojų mikroklimato gerinimas;  

2.5.2. Mokyklos darbuotojų komandinio darbo ir pasidalytosios lyderystės kultūros  

kūrimas ir diegimas; 

              2.5.3. Mokyklos darbuotojų kompetencijų ugdymas projektų vadybos srityje.  

2.6. Rezultatai: 

2.6.1. Mokyklos darbuotojų mikroklimato būklei nustatyti buvo atliktas tyrimas. Tyrimo 

duomenys padėjo atskleisti Mokyklos darbuotojų mikroklimatą veikiančius teigiamus ir neigiamus 

veiksnius. Mokyklos mikroklimato tyrimo metu gauti duomenys panaudoti rekomendacijoms dėl  

mikroklimato gerinimo galimybių; 
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2.6.2. per 2019 m. atsirado pasitikėjimu, susitarimu ir atsakomybe grįstas ryšys tarp 

Mokyklos darbuotojų ir direktoriaus, palaipsniui pereinama nuo vertikalaus, prie horizontalaus 

mokyklos valdymo. To buvo siekiama per darbuotojų asmeninės atsakomybės ir lyderystės 

ugdymą, pavedant ar sutariant atlikti funkcijas, darbuotoją įgalinant savarankiškai burti darbo 

grupes ir nedideles komandas veiklų įgyvendinimui, iniciatyvą priimant sprendimus, kuriant ryšius 

su socialiniais partneriais dėl veiklų įgyvendinimo, skatinant prisiimti atsakomybę už įgyvendintų 

veiklų rezultatus. Kolektyvas išsirinko metodines grupes, metodinių grupių pirmininkus, dirbdami 

komandoje parengė Metodinių grupių ir metodinės tarybos darbo reglamentą. Darbo grupės 

įgyvendino projektą „Etninė kultūra: praeitis, dabartis, ateitis“, drauge sėkmingai parengė ir 

pradėjo įgyvendinti projektą „Įsijunk meną“. Mokytojai tobulino kvalifikaciją seminare „Kaip 

bendrauti ir nesusipykti“; 

2.6.3. darbuotojai kėlė kvalifikaciją švietimo vadybos ir projektų vadybos srityse, 

dalyvavo LL3 konferencijoje „Drąsinti ateitį reikia“, „Gera mokyklos vadyba – kiekvieno vaiko 

sėkmei“, „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Varėnos rajono 

savivaldybėje“, „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, „Kaip atrasti sėkmingo 

projekto formulę?“, „Suaugusiųjų švietimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“, „Neformaliojo 

vaikų švietimo kokybės aktualijos“. Sėkmingai parengti ir pradėti įgyvendinti projektai „Įsijunk 

meną“ ir „Pažeidžiamų vaikų socialinė įtrauktis per meną Lietuvos ir Baltarusijos pasienio 

regionuose“ turėjo teigiamos įtakos mokyklos bendruomenės mikroklimatui. Buvo pradėtos kurti 

geresnės sąlygos vaikų ir jaunimo su specialiaisiais ugdymosi poreikiais ar patiriančių socialinę 

atskirtį  bei jų šeimos narių (tėvų, globėjų) įtraukčiai į neformaliojo meninio švietimo veiklas, tokiu 

būdu stiprinant šeimos narių santykius, įsitraukimą į Mokyklos veiklas ir sociokultūrinį 

bendruomenės gyvenimą.  

 

2.3. Mokyklos metinės veiklos plano įgyvendinimas. 

2019 m. veiklos planas (patvirtintas 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-5-18) buvo 

parengtas vadovaujantis 2019–2021 m. Mokyklos strateginiu planu, patvirtintu 2019 m. vasario 26 d. 

įsakymu Nr. V-5-18, 2018–2019 m. m. ugdymo planu, patvirtintu 2018 m. rugpjūčio 31 d., įsakymu 

Nr. 5-V-42, 2019 – 2020 m. m. ugdymo planu, patvirtintu 2019 m. rugpjūčio 30 d., įsakymu Nr. 5-

V-74, Mokyklos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka, patvirtinta 2018 m. gegužės 31 d. 

įsakymu Nr. V-6-68, Mokyklos vadovo 2019 metų veiklos užduotimis, rajono, šalies ir užsienio 

muzikos, meno, teatro, kultūros, švietimo įstaigų ir socialinių partnerių veiklų planais ir renginių 

nuostatais, Mokyklos bendruomenės poreikiais, tradicijomis, Mokyklos ištekliais ir finansinėmis 

galimybėmis. 

2019 metais įgyvendinta veikla: 

- suorganizuoti ir įgyvendinti arba dalyvauta 132 renginiuose (apie 90 proc. mokyklos  

mokinių ir mokytojų); 

- 103 mokiniai dalyvavo 25 rajoniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose; 

- suorganizuota ir įgyvendinta 10 išvykų į meno muziejus, LNOBT, rajono kultūrinio ir  

gamtos paveldo objektus; 

- Mokyklos darbuotojai dalyvavo 31 kvalifikacijos tobulinimo seminare, iš viso išklausyta  

1414 val., (t. y. 42 val. 1 darbuotojui per metus). Darbuotojai tobulino profesines (19), projektų 

vadybos (3), lyderystės ir vadybos (5), viešųjų pirkimų (1), IKT (2), kitas kompetencijas; 

- pagal ugdymo planą ir patvirtintą atsiskaitymų grafiką suorganizuoti ir įgyvendinti visų 

mokomųjų dalykų įskaitos ir akademiniai atsiskaitymai, keliamieji ir baigiamieji egzaminai, 

diplominių darbų peržiūros ir gynimai, teatro peržiūros; 

               2.4. Įgyvendinami projektai. 
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- „Pažeidžiamų vaikų socialinė įtrauktis per meną Lietuvos ir Baltarusijos pasienio 

regionuose“. Projekto tikslai – didinti jaunimo su specialiaisiais ugdymosi poreikiais ar jaunimo iš 

socialinės rizikos šeimų įsitraukimą į neformaliojo meninio švietimo veiklas, socialinį gyvenimą, 

ugdyti pedagogų kompetencijas ir pasirengimą dirbti su socialinę atskirtį patiriančiu jaunimu, 

stiprinti bendradarbiavimą su tėvais, įtraukiant į mokymus ir menines veiklas.  

- parengtas ir pradėtas įgyvendinti projektas „Įsijunk meną“. Įgyvendinant projektą 5 

savanoriai mokytojai tobulino (ir toliau tobulins) kompetencijas darbui su pažeidžiamais vaikais ir jų 

tėvais (globėjais), įgyvendino meninius bendrus vaikų ir tėvų (globėjų) užsiėmimus. Socialinę atskirtį 

patiriančios šeimos buvo įtrauktos į ugdymo procesus, kartu tokiu būdu stiprinant mokyklos 

bendruomenę; 

2.5. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. 

Mokyklos kultūrinė, meninė, edukacinė veikla planuojama ir įgyvendinama 

bendradarbiaujant su užsienio, šalies, rajono socialiniais partneriais.  

Bendradarbiavimo su rajono švietimo įstaigomis dėka Mokykla užtikrino ugdymą 

kaimiškose vietovėse: S. Varėnoje, Valkininkuose, Matuizose, taip pat 2 įstaigose sėkmingai 

įgyvendino NVŠ ankstyvojo meninio ugdymo programą. Bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais padėjo sudaryti sąlygas įvairių gebėjimų mokinių meninei saviraiškai, dalyvavimui 

sociokultūriniame gyvenime, kryptingam meniniam ugdymui ir profesiniam orientavimui. Ne mažiau 

90 proc. mokinių ir mokytojų dalyvavo tradiciniuose Mokyklos bendruomenės suorganizuotuose ir 

bendrai su socialiniais partneriais įgyvendintuose renginiuose: Mokslo metų pradžios šventėse, 

tradicinėje „Grybų šventėje“, Mokyklos laureatų pagerbimo šventėje, Sausio 13-osios, Vasario 16-

osios, Kovo 11-osios minėjimo renginiuose, kalėdiniame renginyje „Animacinės Kalėdos“, Merkinės 

skyriaus kalėdiniame renginyje „Merkinė. Žiema. Aš“, Motinos dienos renginiuose, diplomų įteikimo 

šventėje, akcijoje „Skambantis parkas“, renginiuose, organizuojamuose Varėnos, Senosios Varėnos 

bažnyčiose, Mokyklos mokytojų klasių koncertuose, Mokyklos mokytojų organizuojamuose 

renginiuose, kt.. Užmegzti ryšiai su rajono įstaigomis: Varėnos socialinių paslaugų centru, Varėnos 

rajono viešąja biblioteka, Varėnos l./d. „Žilvitis“, „Pasaka“, S. Varėnos vaikų l./d. „Nykštukas“, S. 

Varėnos A. Ryliškio, Matuizų pagrindine mokykla, Valkininkų gimnazija, Varėnos Moksleivių 

centru, Varėnos kultūros centru, Varėnos švietimo centru, VSAT Varėnos pasienio rinktine; šalies 

švietimo ir kultūros įstaigomis: Vilniaus mokytojų namais, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla, 

Rokiškio ir Rietavo muzikos mokyklomis, Lietuvos muzikų rėmimo fondu, kt.; užsienio 

organizacijomis: Austrijos Lietuvių bendruomene, Sankt Peterburgo jaunimo ir lietuvių 

bendruomenės organizacijomis, Fragneto Monforte miestu (Italija), Ščiučino meno mokykla 

(Baltarusija, projektas „Pažeidžiamų vaikų socialinė įtrauktis per meną Lietuvos ir Baltarusijos 

pasienio regionuose“), su daugeliu jų pasirašytos bendradarbiavimo sutartys. Kryptingo 

bendradarbiavimo dėka mokytojai tobulina kvalifikaciją ir geba paruošti mokinius tolimesnėms 

studijoms. Kasmet dalis mokinių, iš karto po mokyklos baigimo, tęsia menines studijas 

aukštesniosiose ar aukštosiose meno mokyklose, dalis mokinių menines studijas renkasi pabaigę 

bendrojo ugdymo mokyklas. Užtikrinant kokybišką ir kryptingą mokinių parengimą tolimesnėms 

profesinėms studijoms, buvo nuolat bendradarbiaujama su šalies meninio ugdymo įstaigomis: 

Vilniaus J. Tallat – Kelpšos konservatorija, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos dailės 

akademija, profesionaliais atlikėjais, menininkais: prof. Robertu Beinariu ir „Muzika Humana“, prof. 

Roku Zubovu, Andrej Polevikovu; kultūros įstaigomis: „Lietuvos muzikų rėmimo fondu“, 

„Nacionaline vargonininkų draugija“, kt..  

 

 

 

 

 

III. MOKYKLOS VADOVO METINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS,  
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REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

3.1. Mokyklos vadovo 2019 metų veiklos užduotys, rezultatai, rodikliai. 

Nustatytos vadovo 2019 metų veiklos užduotys, pasiekti rezultatai ir rodikliai 

1. Užduotis: remiantis rengiama LR švietimo ir mokslo ministerijos neformaliojo vaikų švietimo 

kokybės užtikrinimo metodika, paraleliai parengti ir patvirtinti Varėnos J. Čiurlionytės menų 

mokyklos veiklos kokybės užtikrinimo ir vertinimo tvarką. 

1.1. Pasiekti rezultatai ir rodikliai: 

1.1.1.Metodinėse grupėse ir metodinėje taryboje parengta Mokyklos veiklos kokybės užtikrinimo 

metodika. Dokumentas parengtas vadovaujantis LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. 

kovo 28 d. Įsak. Nr. V-342 patvirtinta Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės 

užtikrinimo metodika, dera su Mokyklos strateginiu, metiniu veiklos, ugdymo planais, vadovo 

metinėmis užduotimis. 

2. Užduotis: užtikrinti sklandų pedagogų etatinio darbo užmokesčio sistemos įgyvendinimą. 

2.1. Pasiekti rezultatai ir rodikliai:  

2.1.1. Išlaikytas stabilus darbuotojų skaičius – Mokykloje dirba 30 pedagoginių darbuotojų;  

2.1.2.darbo krūviai paskirstyti optimaliai, vadovaujantis LR darbo kodeksu, DU įstatymu, LR 

švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintomis rekomendacijomis, kitais dokumentais, 2018–

2019 m. m. ugdymo planu, 2019 m. veiklos planu, mokinių skaičiumi, tėvų prašymais;  

2.1.3. atnaujinti dokumentai: Mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema, nuotolinio darbo 

tvarkos taisyklės, tarnybinių komandiruočių tvarkos aprašas, darbo laiko apskaitos žiniaraščio 

pildymo tvarka, darbo sutartys. 2019 m. spalio 16 d. atlikto vidaus veiklos audito metu Mokyklos 

darbo užmokesčio tvarkoje ir susijusiuose dokumentuose pažeidimų nenustatyta. 

3. Užduotis: įgyvendinti projektą „Pažeidžiamų vaikų socialinė įtrauktis per meną Lietuvos ir  

Baltarusijos pasienio regionuose“. 

3.1. Pasiekti rezultatai ir rodikliai: 

3.1.1. veiklos vyksta pagal projekto grafiką ir reikalavimus. Suplanuota preliminari stovyklos 

programa;  

3.1.2 kompetencijas tobulinę mokytojai apmokyti darbui su tikslinės grupės vaikais. Mokytojai 

įgytą patirtį pritaikė NVŠ ankstyvojo meninio ugdymo, FŠPU teatro, dailės pamokose, pagerėjo 

mikroklimatas tarp mokytojų.  

3.1.3. projekte dalyvavę tėvai noriai įsitraukia ir į kitas projektines – menines veiklas (projektas 

„Įsijunk meną“), neformalioje aplinkoje atviriau kalba ir bendradarbiauja sprendžiant jų vaikų 

ugdymo ir socialines problemas. Atsiranda suaugusiųjų meninio ugdymo poreikis menų 

mokykloje; 

3.1.4. pagal projekto veiklų planą, integruota menų terapijos ugdymo programa bus kuriama 

birželio mėnesį, pradėta įgyvendinti nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. 

4. Užduotis: Modernizuoti ugdymo turinį. 

4.1. Pasiekti rezultatai ir rodikliai: 

4.1.1. diegiama stiklo dizaino programa (Varėnoje): nupirkta stiklo kepimo krosnis, mokymo 

priemonės, įranga, apsauginės priemonės, parengtas saugaus darbo su stiklu instruktažas. Nauji 

metodai diegiami į dailinio ugdymo pamokas; 

4.1.2. sudarytos sąlygos grafinės spaudos technologijoms (Merkinės skyriuje): įsigytas grafikos 

presas, grafinės spaudai būtinos priemonės, išbandyta technologija. Nauji metodai diegiami į 

dailinio ugdymo pamokas; 

4.1.3. NVŠ ankstyvojo meninio ugdymo pamokose taikomi nauji meno terapijos metodai, įsigyta 

terapinių meloritminių instrumentų, mokytojai tobulino kompetencijas meno terapijos dirbant su 

socialinę atskirtį patiriančiais, pažeidžiamais vaikais srityje. 

4.1.4. muzikinio ir dailinio ugdymo kokybei gerinti nupirkti 2 televizoriaus ekranai, darbo vietos 

aprūpintos kompiuterine įranga ir prieigomis prie interneto;  

4.1.5. planuojant muzikinių technologijų įdiegimo galimybes užmegztas bendradarbiavimas su 

Vilniaus M. Mažvydo progimnazijos muzikos mokytoja metodininke, muzikos atlikėja,  muzikos 

vadovėlių „Atrask“ bendraautore Kristina Žebrauskaitė-Šileikiene. 

https://vjcmm.varena.lm.lt/wp-content/uploads/2019/09/DU-APMOK%C4%96JIMO-TVARKA-NUO-2019-09-01-SU-%C4%AESAKYMAIS.pdf
https://vjcmm.varena.lm.lt/wp-content/uploads/2019/09/2019-NUOTOLINIO-DARBO-TVARKOS-APRA%C5%A0AS-SU-PRIEDAIS-IR-%C4%AESAKYMU-3-1.pdf
https://vjcmm.varena.lm.lt/wp-content/uploads/2019/09/2019-NUOTOLINIO-DARBO-TVARKOS-APRA%C5%A0AS-SU-PRIEDAIS-IR-%C4%AESAKYMU-3-1.pdf
https://vjcmm.varena.lm.lt/wp-content/uploads/2019/07/D%C4%97l-komandiruo%C4%8Di%C5%B3-tvarkos-apra%C5%A1as-2019.pdf
https://vjcmm.varena.lm.lt/wp-content/uploads/2019/09/2019-DARBO-LAIKO-APSKAITOS-%C5%BDINIARA%C5%A0%C4%8CIO-PILDYMO-TVARKA-%C4%AESAKYMAS-PRIEDAI-1.pdf
https://vjcmm.varena.lm.lt/wp-content/uploads/2019/09/2019-DARBO-LAIKO-APSKAITOS-%C5%BDINIARA%C5%A0%C4%8CIO-PILDYMO-TVARKA-%C4%AESAKYMAS-PRIEDAI-1.pdf
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3.2. Kitos mokyklos vadovo įgyvendintos veiklos, pasiekti rezultatai ir rodikliai. 

Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 

1. Užduotis/ veikla: Atnaujinta Merkinės skyriaus mokymo bazė, sukurta ugdymo aplinka. 

1.1. Poveikis įstaigos veiklai: 

1.1.1.Merkinės skyriaus dailės klasės persikėlė į gimnazijos pastate įrengtas patalpas, kurias 

pritaikant ugdymui buvo nupirkta įranga ir priemonės: mokykliniai baldai, stelažai dailės darbų 

sandėliavimui, darbastaliai skulptūros klasei, nešiojamas kompiuteris, ekranas, garso kolonėlės, 

sudėtos žaliuzės.  

1.2. muzikos klasėms nupirkta mobili klavinova. Pagerėjo ugdymo kokybė fortepijono pamokose, 

instrumentas naudojamas mokyklos, rajono renginiuose. 

2. Užduotis: Pradėtas įgyvendinti projektas „Įsijunk meną“. 

2.1. Poveikis įstaigos veiklai: 
2.1.1. parengtas ir gautas finansavimas (19 345 Eur) projektui, kurio tikslas – sudaryti sąlygas 

socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms per menines darbo su stiklu veiklas ugdyti socialinius 

gebėjimus, įsitraukti į Varėnos sociokultūrinį gyvenimą, plėsti meninį-kultūrinį akiratį. 5 

mokytojai įgijo darbo su socialinę atskirtį patiriančiomis šeimomis kompetencijų, įgyvendino 

menines bendras vaikų ir tėvų (globėjų) veiklas, kurių dėka sustiprėjo ryšys tarp bendruomenės 

narių, tėvai (globėjai) suvokė meninio ugdymo svarbą vaiko socialiniam ugdymui. Projekto dėka 

bus įsigytos priemonės ir įranga darbui su stiklu, sustiprintos mokytojų darbo su socialinę atskirtį 

patiriančiais vaikais ir šeimomis kompetencijos.  

3. Užduotis: atliktas Mokyklos darbuotojų mikroklimato tyrimas. 

3.1. Poveikis įstaigos veiklai: 

3.1.1. Tyrimas padėjo atskleisti mikroklimato būklę tarp Mokyklos kolektyvo narių, išskirti 

silpnąsias ir stipriąsias puses, pasiūlyti rekomendacijas mikroklimatui gerinti. 

 

IV. MOKYKLOS VEIKLOS FINANSAVIMAS 2019 M. 

 

Darbo užmokestis: 

352, 84 tūkst. Eur – biudžeto lėšos (iš jų socialinio draudimo įmokos – 5,64 tūkst. Eur); 

36, 00 tūkst. Eur – MK lėšos (iš jų socialinio draudimo įmokos – 0,50 tūkst. Eur); 

Prekių ir paslaugų naudojimas: 

Patalpų išlaikymas – 6,53 tūkst. Eur (biudžetinių įstaigų pajamos) 

Ryšiai – 0, 46 tūkst. Eur (biudžetinių įstaigų pajamos) 

Komandiruotės – 0, 61 tūkst. Eur (biudžetinių įstaigų pajamos) 

Transporto nuoma – 3, 26 tūkst. Eur (biudžetinių įstaigų pajamos) 

Prekės ir kitos paslaugos – 11, 88 tūkst. Eur (biudžetinių įstaigų pajamos) 

 

Ilgalaikis turtas – 3,79 tūkst. Eur (biudžetinių įstaigų pajamos) 

Ilgalaikio turto remontas – 1, 12 tūkst. Eur (biudžetinių įstaigų pajamos) 

Mokytojų kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 0, 64 tūkst. Eur (biudžetinių įstaigų pajamos) 

 

Per 2019 m. gauta 32,20 tūkst. Eur tėvų įnašų, panaudota 28,29 tūkst. Eur 

Per 2019 m. gauta, bet nepanaudota 0,95 tūkst. Eur iš kitų šaltinių (2 proc.) 

Privačių rėmėjų paramos per 2019 m. negauta 

 

V. IŠVADOS 

 

Mokykla reaguoja į išorines permainas, įgyvendina švietimo politiką. Sėkmingai įgyvendinti 

strateginiai tikslai, atliktos metinės vadovo užduotys, papildomos užduotys. Sistemingai pereita prie 

pedagoginių darbuotojų etatinio darbo užmokesčio modelio, parengti ir patvirtinti Mokyklos 

pedagoginių darbuotojų etinį darbo užmokesčio modelį reglamentuojantys dokumentai. Mokykla 
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sėkmingai tęsia ugdymo procesą laikinose patalpose, užtikrina ugdymo prieinamumą kaimiškose 

vietovėse. 

Kryptingai atnaujinamas ir modernizuojamas ugdymo turinys: Merkinės skyriaus dailės 

klasės aprūpintos mokymo įranga, priemonėmis, baldais Dailinio ugdymo programos atnaujinamos 

diegiant stiklo dizaino ir grafinės spaudos technologijas. Muzikinio ugdymo turinys atnaujinamas 

meno terapijos metodais, įsigyta meloritminių instrumentų, klavinova.  

Pradėtų įgyvendinti projektų „Įsijunk meną“ ir „Pažeidžiamų vaikų socialinė įtrauktis per 

meną Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regionuose“ padės stiprinti mokytojų kompetencijas su 

pažeidžiamais vaikais ir šeimomis, diegti naujus meno terapijos, stiklo dizaino, kitus naujus ugdymo 

būdus, formas, metodus. Mokykla lanksčiau galės tenkinti bendruomenės ugdymosi poreikius, 

ateityje padidins programų pasiūlą. 

Kryptingai planuojamas ir įgyvendinamas pedagogų kvalifikacijos tobulinimas atitinka 

individualius darbuotojo ir mokyklos poreikius, nustatytą kvalifikacijos tobulinimo tvarką.  

Išlaikomas aukštas pedagogų kompetencijos lygis. Mokytojai deleguojami į rajono meninių 

renginių vertinimo komisijas, kviečiami į respublikinių ir tarptautinių konkursų vertinimo komisijas, 

paruošti mokiniai sėkmingai atstovauja mokyklą respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose. 

Mokykloje veikia pasidalintoji lyderystė – mokytojams deleguojamos užduotys, kurias 

atlieka, koordinuoja savarankiškai: tradicinių mokyklos renginių planavimas, įgyvendinimas, 

mokesčio už mokslą priežiūra ir kontrolė, mokesčio už mokslą lengvatų taikymo priežiūra ir kontrolė, 

protokolų parengimas, kt. Mokykloje dėmesys skiriamas mikroklimato gerinimui. 

Mokyklos lėšos naudojamos racionaliai, kryptingai siekiant gerinti ugdymo aplinką, 

ugdymo kokybę. Kuriama ir atnaujinama mokymo priemonių bazė: instrumentai, kompiuterinė 

įranga, kitos priemonės, metodinė literatūra. Mokytojams sudarytos sąlygos dalyvauti kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose, mokiniams apmokami konkursų ir festivalių nario mokesčiai, kelionės 

išlaidos. Naujos ugdymo programos įdiegtos neviršijant nustatytų metinių valandų ir etatų skaičiaus.  

Mokykla aktyviai ir glaudžiai bendradarbiauja su užsienio, šalies, rajono socialiniais 

partneriais, įgyvendina aukšto lygio menines veiklas ir projektus. 

 

 

Direktorė                       Renata Bakulienė

    

 

PRITARTA 

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos 

mokyklos tarybos 2020 m. sausio 31 d.  

posėdžio protokoliniu nutarimu 

(protokolo Nr. 1) 


