
VARĖNOS JADVYGOS ČIURLIONYTĖS MENŲ MOKYKLOS 

LAIKINAI EINAČIOS DIREKTORĖS PAREIGAS RENATOS BAKULIENĖS 

2018 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 – Vytauto g. 29, LT-

65217, Varėna, oficialaus 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 1 metai 8 mėn., pedagoginis stažas – 11 metų 11 mėnesių. 

Direktoriaus pavaduotojas – vadybinis stažas 13 metai 5 mėn., pedagoginis stažas – 24 metai 

9 mėn. 

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

  Mokytojų taryba (vadovauja Mokyklos direktorius). 

  Darbo taryba (vadovauja Darbo tarybos pirmininkas). 

1.5. Mokyklos darbuotojai.  

  2018 m. rugsėjo 1 d. Mokykloje dirbo 37 darbuotojai: 

        Direktorius – 1. 

              Direktoriaus pavaduotojas – 1. 

              Pedagoginių darbuotojų pareigybės ir skaičius: pradedantysis teatro mokytojas – 1, 

pradedantysis muzikos mokytojas – 1, muzikos mokytojai – 6, vyresnieji muzikos mokytojai – 11, 

muzikos mokytojai metodininkai – 4, dailės mokytojai – 3, vyresnieji dailės mokytojai – 2, dailės 

mokytojas metodininkas – 1. Iš viso: 29 darbuotojai. 

Pedagoginių darbuotojų išsilavinimas: 21 darbuotojas yra įgijęs aukštąjį, 1 – aukštąjį 

neuniversitetinį, 7 – aukštesnįjį išsilavinimą.  

Koncertmeisterio pareigybė – 4. 

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

sistemų eksploatavimo ir pagalbos jų naudotojams technikas – 1. 

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

D lygio darbuotojų pareigybės: darbininkas – 1, budėtojas – 1, drabužininkas – 2, valytojas  

– 2. 

1.6. Ugdymo organizavimas. 

Mokslo metų pradžia 2018 m. rugsėjo 1 d., pabaiga 2019 m. gegužės 31 d. Mokslo metų 

trukmė – 34 savaitės (įskaitant valstybines ir švenčių dienas – lapkričio 1 d., gruodžio 25–26 d., 

Vasario 16 d., kovo 11 d., Velykų 2-oji d., gegužės 1 d., bet neįskaitant mokinių atostogų). 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.  

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. įdiegta nauja neformaliojo vaikų švietimo ankstyvojo meninio 

ugdymo (toliau – AMU) programa, iš viso įgyvendinamos 7 FŠPU ir 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 programą (1–2 klasės); 

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

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

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.  

Muzikos dalyko mokiniai 4 klasėje laiko keliamąjį egzaminą. Baigiamųjų klasių muzikos 

dalyko mokiniai laiko baigiamuosius egzaminus, dailės dalyko ir teatro dalyko mokiniai ginasi 

diplominius darbus Mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka. 

Mokinių, neprileistų prie keliamųjų ar baigiamųjų egzaminų, nebuvo.  

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

nebuvo.  

Mokiniai, baigę pasirinktą FŠPU programą gauna mokyklos baigimo pažymėjimą. Mokslo 

baigimo pažymėjimus gavo: 

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

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. 

2018 m. rugsėjo 1 d. mokinių skaičius – 400, 2017 m. rugsėjo 1 d. – 374, 2016 m. rugsėjo 1 

d. – 365. 2018 m. rugsėjo 1 d. mokinių skaičius išaugo 7 proc., lyginant su 2017 m. rugsėjo 1d., 9 

proc. lyginant su 2016 m. rugsėjo 1 d.  

 

 

Pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo (toliau - FŠPU) muzikinio ugdymo programą 

2018 m. rugsėjo 1 d. mokėsi 181 mokinys, 2017 m. rugsėjo 1 d. – 201, 2016 m. rugsėjo 1 d. – 216 

mokinių. 

Pagal FŠPU dailinio ugdymo programą 2018 m. rugsėjo 1 d. mokėsi 98 mokiniai, 2017 m. 

rugsėjo 1 d. – 122, 2016 m. rugsėjo 1 d. – 123 mokiniai. 

Pagal FŠPU teatrinio ugdymo programą 2018 m. rugsėjo 1 d. mokėsi 8 mokiniai, 2017 m. 

rugsėjo 1 d. – 3, 2016 m. rugsėjo 1 d. – 9 mokiniai. 

Pagal neformalųjį švietimą papildančio ugdymo programą 2018 m. rugsėjo 1 d. mokėsi 113 

mokinių, 2017 m. rugsėjo 1 d. – 45, 2016 m. rugsėjo 1 d. – 14 mokinių. 
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II. ĮSTAIGOS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 

KRYPTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

2.1. Mokyklos strateginio plano įgyvendinimas. 

Mokyklos 2018 – 2020 m. strateginis planas (patvirtintas 2018 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 

V-5-8) parengtas vadovaujantis 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, 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu 

V-5-44 patvirtintu Varėnos J. Čiurlionytės menų mokyklos 2017–2018 mokslo metų ir 2018 m. 

rugpjūčio 31 d. įsakymu V-5-42 patvirtintais ugdymo planais, vadovo 2018 metų veiklos užduotimis, 

kitais Mokyklos veiklą reglamentuojančiais dokumentais, įvertinus Mokyklos bendruomenės 

poreikius, Mokyklos finansines galimybes, tradicijas, įgyvendinant misiją ir viziją. 

 

2.2. 2018 metų strateginės kryptys, priemonės rezultatai ir rodikliai. 

2018 metams išskirtos kryptys, priemonės, rezultatai ir rodikliai pateikiami žemiau esančioje 

lentelėje.  

1. Kryptis: į ugdymo programas integruoti tautinių ir pilietinių vertybių ugdymą, užtikrinti sąlygas 

įvairių gebėjimų mokinių meninei, kūrybinei saviraiškai. 

1.1. Priemonė: atnaujinti ir suaktyvinti FŠPU folklorinio dainavimo programą: 

1.1.1. rezultatai ir rodikliai:  

1.1.1.1. atnaujinta ir įregistruota FŠPU folklorinio dainavimo dalyko programa. Įgyvendinant 

programą buvo naudojami aktyvūs ugdymo metodai (rugsėjo–spalio mėnesiais pamokos vyko 

netradicinėse erdvėse: Varėnos kultūros centre, Rūtos Sakalienės sodyboje, Marcinkonių lankytojų 

centre. Mokiniai mokėsi dzūkų tradicinių šokių, dalyvavo respublikiniame renginyje ir vietos 

akcijoje „Visa Varėna šoka“, domėjosi dzūkiškomis tradicijomis, papročiais, kostiumo spalvų, 

raštų simbolika, kūrimo technologijomis, grojo tradiciniais instrumentais, mokėsi tradicinių 

dzūkiškų dainų, žaidimų, šokių, amatų užmezgė draugiškus ryšius su vaikų folkloro ansambliu 

„Kukucis“ (vadovė etnografė Lina Būdienė);  

1.1.1.2. programos įgyvendinimui sukurta materialinė bazė: įsigyti liaudies instrumentai (kelmas, 

tradicinės kanklės), pasiūti koncertiniai drabužiai; 

1.1.1.3. atnaujinus programą ir sukūrus materialinę bazę, folklorinio dainavimo dalyko mokinių 

skaičius išaugo 3 kartus, suaktyvintas bendradarbiavimas su tėvais. 
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1.2. Priemonė: atnaujinti 5 klasės muzikos istorijos dalyko programą, diegiant etnokultūros  

pažinimo temas ir aktyvius ugdymo metodus: 

1.2.1. rezultatai ir rodikliai: 

1.2.1.1. atnaujinta 5 klasės muzikos istorijos dalyko programa, į ugdymo turinį integruojant aktyvius 

ugdymo metodus, skirtus teorinio ir praktinio tradicinio paveldo pažinimui; 

1.2.1.2. bendru sutarimu pakeistas muzikos istorijos dalyko mokytojas, turintis daugiau 

kompetencijų etnokultūros srityje. 

1.3. Priemonė: sudaryti ir įgyvendinti Valstybės 100-mečiui skirtų renginių planą: 

1.3.1. rezultatai ir rodikliai: 

1.3.1.1. sudarytas ir įgyvendintas 17 renginių planas; 

1.3.1.2. sustiprintas tarpinstitucinis bendradarbiavimas – renginiai įgyvendinti glaudžiai 

bendradarbiaujant su rajono švietimo, kultūros įstaigomis, rajono viešąja biblioteka; 

1.3.1.2. ruošiant koncertines programas ir parodas, dalyvavo ne mažiau 90 proc. mokyklos mokinių, 

100 proc. mokytojų, daugiau negu 800 klausytojų. Masiniai renginiai sustiprino mokyklos 

bendruomenę, bendradarbiavimą su tėvais. Informacijos sklaida mokyklai prieinamomis 

komunikacinėmis priemonėmis padėjo formuoti teigiamą įstaigos įvaizdį. 

2. Kryptis: individualaus mokinio gebėjimų ugdymas modernizuojant, diferencijuojant ir 

individualizuojant ugdymo turinį. 

2.1. Priemonė: plėsti programų pasiūlą: 

2.1.1. rezultatai ir rodikliai:  

2.1.1.1. nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. įdiegta NVŠ ankstyvojo meninio ugdymo (toliau – AMU) 

programa. Pagal NVŠ AMU programą mokosi 56 mokiniai 5–6 metų. Programa įgyvendinama 

Varėnos vaikų l. d. „Žilvitis“, l. d. „Pasaka“, Senosios Varėnos vaikų l. d. „Nykštukas“ patalpose, 

su įstaigomis pasirašytos bendradarbiavimo sutartys, suderintas ugdymo grafikas, patalpos. 

Įgyvendinant NVŠ AMU programą, mokinių skaičius mokykloje padidėjo 7 proc.: 2018 m. rugsėjo 

1 d. įregistruota 400 mokinių, 2017 m. rugsėjo 1 d. – 374 mokinių; 

2.1.1.2. sukurta ir 2018 m. rugsėjo 1 d. įdiegta nauja FŠPU ir NVŠ mušamųjų programa, įdarbintas 

pradedantysis muzikos pedagogas, programos įgyvendinimui sukurta materialinė bazė. Pagal 

programą mokosi 9 mokiniai 5–14 metų amžiaus. 

2.2. Priemonė: atnaujinti muzikos dalykų teminius planus jungtinėms solfedžio grupėms: 

2.2.1. rezultatai ir rodikliai: 

2.2.1.1. atsižvelgiant į bendrąsias solfedžio dalyko ugdymo programas, jungiamas klases, mokinių 

pasiekimus ir gebėjimus, atnaujintas solfedžio dalyko ugdymo turinys, parengti ir patvirtinti 

solfedžio dalyko teminiai planai atskiroms jungtinėms grupėms Žilinų, Matuizų, Valkininkų 

klasėse, Merkinės skyriuje. Mokiniai sėkmingai išlaikė keliamuosius ir baigiamuosius solfedžio 

dalyko egzaminus. 

2.3. Priemonė: sudaryti sąlygas saviraiškai gabiausiems ir mažiau gabiems mokiniams: 

2.3.1. rezultatai ir rodikliai: 

2.3.1.1. sudarytos sąlygos gabiausiems mokyklos mokiniams dalyvauti respublikiniuose, 

tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose. 2018 m. pasiekti gabių mokinių ugdymo rezultatai: 85 

mokiniai (22 proc.) tapo respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatais, diplomantais. 19 mokinių 

ir 9 mokytojai apdovanoti Varėnos rajono savivaldybės mero padėkomis ir dovanomis. Jaunių 

choras „Varėnė“ ir jaunučių choras „Natų lietus“ respublikos mastu įvertinti I choro pajėgumo 

kategorija. Jaunių choras „Varėnė“ sėkmingai praėjo chorų apžiūrą ir dalyvavo 2018 m. Lietuvos 

šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos...“; 

2.3.1.2. vidutinių ir mažesnių gebėjimų mokiniams sudarytos sąlygos dalyvauti mokyklos, rajono 

renginiuose, respublikiniuose festivaliuose, edukacinėse koncertinėse išvykose. Per 2018 metus 

įgyvendinti 81 renginys; 

2.3.1.3. socialinę atskirtį turintys vaikai ir specialiųjų poreikių vaikai dalyvauja projekte 

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

2.4. Priemonė: atnaujinti ugdymo priemones: 

2.4.1. rezultatai ir rodikliai: 
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2.4.1.1. įsigyti 3 trimitai, 1 eufonija, 2 akordeonai, 1 klavinova, liaudies instrumentų rinkinys, 

būgnų komplektas, atnaujinta jaunių choro „Varėnė“ apranga, įsigyti 3 nešiojami kompiuteriai 

ugdymui ir mokytojų darbui gerinti Merkinės skyriuje, klasėse Žilinuose, S. Varėnoje. Atnaujinta 

materialinė bazė pagerino ugdymo sąlygas. 

3 kryptis: Ugdymo kokybės gerinimas individualizuojant ugdymo planą ir įgyvendinant mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimą. 

3.1. Priemonė: vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 27 

d. įsakymu Nr. V-48 rekomendacijomis „Dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

programų rengimo ir įgyvendinimo“, parengti ugdymo planą, tenkinantį individualius mokinio 

poreikius, neviršijant nustatyto metinių valandų skaičiaus, etatų skaičiaus: 

3.1.1. rezultatai ir rodikliai: 

3.1.1.1. ugdymo planas sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-48 rekomendacijomis „Dėl meninio formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo“, atsižvelgiant į metinį valandų skaičių, 

etatų skaičių, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymus. Sudarytos sąlygos FŠPU mokiniams 

šalia privalomų (branduolio) dalykų pasirinkti papildomus mokomuosius dalykus, kurie atitiktų 

individualius mokinio poreikius ir gebėjimus. Sudarytos sąlygos mažiau gabiems ir menų mokyklą 

baigusiems mokiniams mokytis pagal NVŠ programas, laisvai renkantis pageidaujamus dalykus. 

Atnaujintos teatro ir folklorinio dainavimo, naujai įdiegta NVŠ AMU programa, įgyvendintos 

neviršijant nustatyto bendro metinių valandų skaičiaus, etatų skaičiaus. Pasirašytos 2 naujos darbo 

sutartys pradedančio muzikos mokytojo ir pradedančio teatro mokytojo pareigybėms. 

3.2. Priemonė: įtraukti mokytojus į mokyklos ir individualius mokytojų poreikius atitinkantį 

pedagogų kvalifikacijos tobulinimo planavimą, nustatant kvalifikacijos tobulinimo kryptis, 

prioritetus, būdus: 

3.2.1. rezultatai ir rodikliai:  

3.2.1.1. 2017 m. lapkričio 28 d. (protokolas Nr. 4) mokytojų tarybos susirinkimo metu aptartas 

poreikis ir bendru sutarimu numatyta mokytojų kvalifikacijos tobulinimą planuoti ir įgyvendinti 2 

kryptimis: 1) dalykinių kompetencijų tobulinimas, sudarant galimybę mokytis ir mokyklos viduje, 

siekiant bendros kolektyvo kompetencijų ūgties, pagal poreikį kviestis lektorius, taip pat 

panaudojant vidinius žmogiškuosius išteklius, 2) psichologinių kompetencijų tobulinimas, tuo 

pačiu siekiant ir mokyklos mikroklimato gerinimo; 

3.2.1.2. 2018 m. lapkričio 27 – gruodžio 7 dienomis įgyvendinta metodinė savaitė, tema „Ugdymo 

kokybės gerinimas“, programoje – 15 metodinių pranešimų, meistriškumo pamokų, 4 iš jų vedė 

kviestiniai lektoriai, 11 – menų mokyklos pedagogai. Metodinės savaitės renginiuose dalyvavo 62 

proc. mokyklos mokytojų, taip pat Varėnos „Ryto“ progimnazijos pradinių klasių, Varėnos l. d. 

„Pasaka“, Moksleivių kūrybos centro muzikos pedagogai. Dalyviai gavo kvalifikacijos tobulinimo 

pažymėjimus; 

3.2.1.3. dalykiniuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose dalyvavo 69 proc. pedagogų, iš viso 260 

valandų; 

3.2.1.4. respublikinėse ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose dalyvavo 24 proc. pedagogų, iš 

viso 68 valandos, 2 iš jų skaitė metodinius pranešimus. Parengė programas ir vedė seminarą 

respublikiniuose renginiuose – 1 proc. pedagogų, iš viso 6 val.; 

3.2.1.5. psichologinių kompetencijų ugdymo seminaruose dalyvavo 17 proc. pedagogų, iš viso 314 

val.; 

3.2.1.6. kiti seminarai: 

 Vadybinių kompetencijų seminaruose dalyvavo 1 proc. pedagogų, iš viso 256 val.; 

 1 pedagogas baigė ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Švietimo lyderystės programą, įgijo 

magistro laipsnį;  

 „Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai įmonėse, įstaigose, organizacijose. Darbuotojų 

saugos ir sveikatos reikalavimų vykdymas. Naujo darbo kodekso reglamentavimo įtaka ir sveikų 

darbo sąlygų užtikrinimui“ – 1 darbuotojas, iš viso 5 val.; 

 „Darbuotojų mokymai gaisrinės saugos klausimais“ – 73 proc. darbuotojų po 3 val.; 

 „Privaloma higienos įgūdžių mokymo programa“ – 73 proc. darbuotojų po 6 val. 
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3.2.1.7. kita mokytojų veikla: 

dalyvavimas komisijų darbe – 7 mokytojai; 

3.2.1.8. 2018 m. gruodžio 21 d. mokyklos mokytojų tarybos posėdžio (protokolas Nr. 4) nutarta 

tęsti pasirinktas kryptis: metodinė savaitė turėtų tapti tęstiniu renginiu, ją planuotis kiekvienų metų 

lapkričio mėnesį. Sudaryti sąlygas mokytojams laisvai stebėti kolegų atviras pamokas, tokiu būdu 

dalintis gerąja patirtimi, konsultuotis. Aktyviau dalyvauti respublikinėse konferencijose, skaityti 

metodinius pranešimus. Suaktyvinti gerosios patirties sklaidą Mokykloje;  

3.2.1.9. pradėtas įgyvendinti mokyklos kolektyvo mikroklimato būklės tyrimas, tyrimo duomenys 

bus panaudoti organizuojant ir įgyvendinant mokymus, skirtus mokyklos kolektyvo mikroklimato 

gerinimui ir komandinio darbo kompetencijoms ugdyti. 

4 kryptis: Neformalaus ankstyvojo meninio ugdymo programos įdiegimas. 

4.1. Priemonė: užmegzti ryšius ir pasirašyti bendradarbiavimo sutartis dėl ankstyvojo meninio 

ugdymo programų įgyvendinimo su Varėnos vaikų l. d. „Žilvitis“, l. d. „Pasaka“, S. Varėnos vaikų 

l. d. „Nykštukas“: 

4.1.1. rezultatai ir rodikliai: pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Varėnos l. d. „Žilvitis“, l. d. 

„Pasaka“, S. Varėnos l. d. „Nykštukas“, sutarta dėl patalpų panaudos, suderintas veiklų grafikas. 

4.2. Priemonė: skirti pedagogus, sutarti su jais dėl naujos programos įgyvendinimo gairių, tikslų, 

uždavinių, siektinų rezultatų: 

4.2.1. rezultatai ir rodikliai: programą dėsto 3 pedagogai. 

4.3. Priemonė: sukurti, įregistruoti, įdiegti ankstyvojo meninio ugdymo programas: 

4.3.1. rezultatai ir rodikliai: sukurta NVŠ AMU programa 1 metams. Pagal ją nuo 2018 m. rugsėjo 

1 d. mokosi 56 mokiniai 5–6 metų amžiaus. Sukurta darbo grupė AMU programos 2 metams 

sukūrimui. 

 

2.3.1. Mokyklos metinės veiklos plano įgyvendinimas. 

Mokyklos 2018 m. metinės veiklos planas (patvirtintas 2018 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. V-

5-8) sudarytas vadovaujantis neformalųjį vaikų švietimą reglamentuojančiais įstatymais, teisės aktais, 

Mokyklos direktoriaus 2018 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. V-5-8 patvirtintu Varėnos J. Čiurlionytės 

menų mokyklos 2018–2020 metų strateginiu veiklos planu, 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu V-5-44 

patvirtintu Varėnos J. Čiurlionytės menų mokyklos 2017–2018 mokslo metų ir 2018 m. rugpjūčio 31 

d. įsakymu V-5-42 patvirtintais ugdymo planais, vadovo 2018 metų veiklos užduotimis, 

rekomendacijomis dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir 

įgyvendinimo, Mokyklos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu Lietuvoje ir 

užsienyje vykstančių muzikos, meno, teatro festivalių, konkursų nuostatais, atsižvelgiant į Mokyklos 

bendruomenės poreikius, Mokyklos finansines galimybes. 

2018 m. įgyvendintas 81 renginys, juose dalyvavo ne mažiau 90 proc. mokyklos mokinių, 

įskaitas, egzaminus laikė 100 proc. mokinių. Įgyvendinti renginiai, įskaitos, egzaminai – žemiau 

pateiktoje lentelėje. 

 

Renginio pavadinimas Renginių 

skaičius per 

metus 

1. Tradiciniai mokyklos renginiai, renginių skaičius per metus  

Rugsėjo 1-osios šventė 

Dalyko mokytojų klasės koncertai 

„Pasaulio šokių muzikos koncertas“ 

Baigimo pažymėjimų įteikimo šventė 

Šeimyninio muzikavimo koncertas 

3 

15 

1 

1 

1 

2. Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais įgyvendinti renginiai  

Muzikų rėmimo fondas – Tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su 

M. K. Čiurlioniu“ 

IV tarptautinis akordeonistų sąskrydis Veisiejuose 

Respublikinis chorų festivalis „Širdžių kalba“ Varėnos kultūros centre 

1 

 

1 

1 
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Koncertas Šalčininkų rajono žemdirbių asociacijos renginys 

Koncertai Varėnos kultūros centro organizuojamuose renginiuose 

Dailės diplominių darbų paroda Varėnos kultūros centro parodų salėje 

Dailės diplominių darbų paroda buvusios Valkininkų skalbyklos patalpose 

Šeimų koncertas Varėnos socialinių paslaugų centre, darželiuose 

Koncertai Varėnos rajono viešojoje bibliotekoje 

Kalėdinis koncertas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje  

Koncertai ir spektakliai Varėnos vaikų l. d. „Žilvitis“, l. d. „Pasaka“, S. Varėnos 

vaikų l. d. „Nykštukas“ 

Motinos dienos koncertas S. Varėnos Šv. Mykolo Archangelo bažnyčioje 

Koncertai ir parodos Matuizų lopšelio darželio, pradinės mokyklos 

bendruomenei 

Paroda-koncertas Merkinės bažnyčioje 

Literatūrinė-muzikinė popietė Merkinės muziejaus kiemelyje 

Respublikinė šventė „Grybų šventė 2018“ 

1 

5 

1 

1 

2 

3 

1 

7 

 

1 

5 

 

1 

1 

1 

3. Mokinių edukacija už mokyklos ribų  

Netradicinė pamoka M. K. Čiurlionio muziejuje Druskininkuose dailės dalyko 

pradinio ugdymo mokiniams 

Netradicinė pamoka VDA Kauno filiale dailės dalyko pradinio ugdymo 

mokiniams 

Konsultacijos Vilniaus dailės akademijoje 

Vilniaus grafikos meno centras „Kairė-dešinė“ 

Edukacinės dailės pažinimo pamokos Varėnos kultūros centre 

Netradicinės etno kultūros pamokos Varėnos kultūros centre 

Netradicinės etno kultūros pamokos Marcinkonių lankytojų centre 

Nertadicinės etno kultūros pamokos Rūtos Sakalienės sodyboje 

1 

 

1 

 

2 

2 

10 

2 

1 

2 

4. Edukacinės-koncertinės išvykos  

Jaunių choro „Varėnė“ koncertinė kelionė į Zakopanę  

Jaunučių choro „Natų lietus“ koncertinė kelionė į Vilnių, koncertas Vilniaus 

Dailės akademijoje  

Akordeonistų išvyka į tarptautinio akordeono festivalio koncertą Vilniaus 

Rotušėje  

Senosios Varėnos mokinių edukacinė išvyka į LNOBT  

1 

1 

 

1 

 

1 

5. Menų mokyklos organizuojami profesionalaus meno, edukaciniai  

renginiai mokyklos ir rajono bendruomenei  

 

V-asis respublikinis akordeono muzikos festivalis VARĖNA 2018 

Tapybos darbų paroda „Miesto veidai“ Augustos Romaskevičiūtės (altas) 

koncertas 

Kompozitorės Kristinos Vasiliauskaitės kūrybos vakaras 

R. Zubovo projektas „M. K. Čiurlionio muzikiniai keliai Europoje. Lenkija“ 

Smuikininkės Saulės Kondrotaitės ir pianistės Ingos Vyšniauskaitės muzikos 

koncertas Varėnos kultūros centre 

1 

1 

 

1 

1 

1 

6. Įskaitos, akademiniai atsiskaitymai, perklausos, baigiamieji egzaminai, 

peržiūros, diplominių darbų peržiūros, gynimas, stojamieji egzaminai.  

 

Muzikos dalyko gamų ir etiudų įskaitos 

Muzikos dalyko akademiniai atsiskaitymai 

Muzikos dalyko baigiamųjų egzaminų perklausos 

Muzikos dalyko baigiamieji egzaminai 

Solfedžio baigiamieji egzaminai raštu ir žodžiu 

Muzikos istorijos baigiamoji įskaita raštu ir žodžiu 

Dailės dalyko peržiūros 

Diplominių darbų peržiūros, gynimas. 

Mokinių priėmimas (mokinių priėmimas) 

28 

30 

3 

2 

1 

5 

6 

2 

5 
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2.3. Įgyvendinami projektai. 

„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.  

Bendradarbiaujant su asociacija „3 kryptys“, Lietuvos kultūros tarybos patvirtintas projektas  

„Triūbos skamba Varėnon“. Tikslas – vaikų ir jaunimo įtrauktis į muzikines veiklas, organizuojant 

mokymus, koncertus, atnaujinant materialinę bazę.  

 

2.4. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. 

Mokyklos kultūrinė, meninė, edukacinė veikla planuojama ir įgyvendinama 

bendradarbiaujant su užsienio, šalies, rajono socialiniais partneriais: Fragneto Monforte miestu 

(Italija, dailės konkursas „Skraidantys oro balionai“), Ščiučino miestu (Baltarusija, projektas 

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

Peterburgo (Rusija) Lietuvių bendruom Lietuvos muzikų rėmimo fondu,  Lietuvos muzikos ir teatro 

akademija, Vilniaus Dailės Akademija, Grafikos meno centru „Kairė – Dešinė“, Kauno J. Gruodžio 

konservatorija, Vilniaus J. Tallat – Kelpšos konservatorija, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla, 

Vilniaus Algirdo mokykla, Rokiškio muzikos mokykla, Alytaus dailės mokykla, Alytaus rajono 

sporto ir muzikos mokykla, Druskininkų M. K. Čiurlionio menų mokykla, Lazdijų muzikos mokykla, 

asociacija „3 kryptys“, VšĮ „Pinus sylvestris“, Varėnos „Ryto progimnazija“ Varėnos vaikų l. d. 

„Žilvitis“, l. d. „Pasaka“, S. Varėnos vaikų l. d. „Nykštukas“, Markinės V. Krėvės gimnazija, S. 

Varėnos A. Ryliškio pagrindine mokykla, Matuizų pagrindine mokykla, Žilinų pagrindine mokykla, 

Valkininkų gimnazija M. K. Čiurlionio draugijos skyriais Kaune ir Senojoje Varėnoje, Varėnos 

rajono viešąja biblioteka, Varėnos kultūros centru, Varėnos švietimo centru, Varėnos socialinių 

paslaugų centru, S. Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia, krikščioniškomis parapijomis, 

profesionaliais atlikėjais, pedagogais. 

 

III. MOKYKLOS VADOVO METINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS,  

REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

3.1. Mokyklos vadovo 2018 metų veiklos užduotys, rezultatai, rodikliai. 

Nustatytos vadovo 2018 metų veiklos užduotys, pasiekti rezultatai ir rodikliai 

1. Užduotis: užtikrinti sklandų perėjimą prie etatinio darbo užmokesčio sistemos: 

1.1. pasiekti rezultatai, rodikliai: 

1.1.1. vadovaujantis etatinio modelio taikymo metodika ir procedūromis, individualiai  

aptarta darbo krūvio sandara, racionaliai paskirstytos pedagoginių darbuotojų darbo valandos; 

1.1.2. išlaikytas stabilus pedagoginių darbuotojų skaičius, įdarbinti 2 pradedantys  

pedagogai;  

1.1.3. pagal naujus reikalavimus parengti, patvirtinti ir darbuotojams pateikti susipažinti  

dokumentai: įspėjimai dėl darbo sąlygų pasikeitimo, atnaujintos darbo sutartys, atnaujinti 

pareigybių aprašai, nuotolinio darbo tvarkos aprašas, parengtas nekontaktinio darbo valandoms 

priskiriamų konkrečių veiklų sąrašas. Atnaujinta mokyklos darbo užmokesčio apmokėjimo 

sistema. Darbuotojų veiklos vertinimo aprašas. Tvarkos ir aprašai personalo klausimais derinami 

su darbo taryba. 

2. Užduotis: didinti ugdymo programų pasiūlą: 

2.1. pasiekti rezultatai ir rodikliai; 

2.1.1. parengti dokumentai, pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Varėnos vaikų l. d. „Žilvitis“, 

l. d. „Pasaka“, S. Varėnos vaikų l. d. „Nykštukas“ dėl ugdymo sąlygų, įstaigose vyksta ugdymas 

pagal ankstyvojo meninio ugdymo programą, dirba 3 mokytojai; 

2.1.2. parengta, patvirtinta ir užregistruota ankstyvojo meninio ugdymo programa; 



9 
 

2.1.3. ankstyvojo meninio ugdymo programą lankančių mokinių skaičius – 56. Įdiegus programą 

bendras Mokyklos mokinių skaičius padidėjo 7 proc. 

3. Užduotis: užtikrinti sklandų ugdymo procesą mokyklos pastato renovacijos laikotarpiu: 

3.1. pasiekti rezultatai ir rodikliai:  

3.1.1. mokykla dirba Varėnos „Ryto“ progimnazijos patalpose (Varėnos rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2018-09-17 įsakymas Nr. DV-969 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 

teise priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai valdyti ir naudotis“;  

3.1.2. mokyklos inventorius saugiai laikomas ir sandėliuojamas šiose patalpose: UAB „Virgista“ 

patalpose, Varėnos raj. viešosios bibliotekos garaže, Varėnos kultūros centro parodų salėje. 

3.1.3. įgyvendintas ugdymo planas, metinis veiklos planas. 

4. Užduotis: atnaujinti dalį mokymo priemonių: 

4.1. pasiekti rezultatai ir rodikliai: 

4.1.1. parengtas ugdymo priemonių poreikio planas, įsigytos priemonės: būgnų komplektas, 2 

akordeonai, klavinova, liaudies instrumentų komplektas, 1 eufonija, 2 trimitai, 2 piešinių 

džiovyklos, 3 nešiojami kompiuteriai, kita kompiuterinė įranga;  

4.1.2. bendradarbiaujant su asociacija „3 kryptys“, parašytas ir regioninės kultūros tarybai pateiktas 

projektas „Triūbos skamba Varėnon“. Gautas 6900 Eur finansavimas.  

 

3.2. Kitos mokyklos vadovo įgyvendintos veiklos, pasiekti rezultatai ir rodikliai. 

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

1. Užduotis: naujo elektroninio dienyno į diegimas: 

1.1. pasiekti rezultatai ir rodikliai:  

1.1.1. atsisakyta neefektyvaus BFT VERITUS elektroninio dienyno, sėkmingai diegiamas 

EDUKA dienynas – sistema sparčiai taikoma meno mokyklos specifikai, naujas dienynas padeda 

užtikrinti savalaikį duomenų valdymą ir administravimą, sklandžią komunikaciją mokyklos 

viduje. 

2. Užduotis: didinti bendruomenės poreikius atitinkančių ugdymo programų pasiūlą: 

2.1. pasiekti rezultatai, rodikliai: 

2.1.1. sukomplektuota nauja teatro dalyko pagrindinio ugdymo 1 klasė, atnaujinta teatro dalyko 

programa, planuojama komplektuoti teatro dalyko pradinio ugdymo klasę 2019-09-01; 

2.1.2. suaktyvinta folklorinio dainavimo dalyko programa. Į ugdymą diegiami aktyvūs ugdymo 

metodai. Dalyko mokytojai pagal susitarimą priskirtos papildomos funkcijos 2019 metams. 

Programos įgyvendinimui sukurta materialinė bazė, suaktyvintas bendradarbiavimas su rajono 

švietimo ir kultūros įstaigomis. Pagal šią programą besimokančių mokinių skaičius išaugo 3 kartus; 

2.1.3. įdiegta nauja FŠPU ir NVŠ mušamųjų dalyko programa. Programos įgyvendinimui  

sukurta materialinė bazė. 

3. Užduotis: Atnaujinti jaunių choro „Varėnė“ koncertinius drabužius: 

3.1. pasiekti rezultatai ir rodikliai: 

3.1.1. jaunių choras „Varėnė“ – vienas ryškiausių mokyklą ir rajoną reprezentuojantis kolektyvas. 

Atnaujinta koncertinė apranga pagerino kolektyvo įvaizdį. 

 

3.3. Mokyklos veiklos finansavimas 2018 m. 

 
Biudžeto 

lėšos, tūkst. 

Eur 

Edukacinė 

programa, 

tūkst. Eur 

Biudžetinės 

pajamos, 

tūkst. Eur 

MK lėšos, 

tūkst. Eur 

Paramos  

(2 %) lėšos, 

tūkst. Eur 

Darbo užmokestis 

2017 m. – 326,40 

  

2017 m. – 41,30  

 

 

 
2018 m. – 329,73 2018 m. – 52,90 

Iš jų:      

mokytojams 
2017 m. – 225,30 

  
2017 m. – 31,50 

 
2018 m. – 230,34 2018 m. – 33,60 
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kitiems etatiniams 

darbuotojams 

2017 m. – 21,70 
    

2018 m. – 28,70 

Socialinio 

draudimo įmokos 

2017 m. – 79,40 
  

2017 m. – 9,80 
 

2018 m. – 70,69 2018 m. – 19,30 

Prekių ir paslaugų 

naudojimas: 
     

Patalpų išlaikymas 
2017 m. – 0 

 
2017 m. – 8,54 

  
2018 m. – 0  2018 m. – 8,10 

Ryšiai   
2017 m. – 1,03 

  
2018 m. – 1,00 

Komandiruotės   
2017 m. – 1,58  

  
2018 m. – 0,27 

Kitos paslaugos   
2017 m. – 2,16 

  
2018 m. – 1,39 

Transporto nuoma   
2017 m. – 2,73 

  
2018 m. – 4,00 

Prekės  
2017 m. – 0,00 2017 m. – 3,55 

 
2017 m. – 0,21 

2018 m. – 0,00 2018 m. – 8,88 2018 m. – 0,00 

Ilgalaikis turtas 10,40     

Ilgalaikio turto 

remontas 
  

2017 m. – 1,86 
  

2018 m. – 0,39 

Mokytojų 

kvalifikacijos 

kėlimo išlaidos 

  

2017 m. – 0,38 

  

2018 m. – 0,94 

IŠ VISO 
2017 m. – 326,40 2017 m. – 0,00 2017 m. – 21,83 2017 m. – 41,30 2017 m. – 0,21 

2018 m. – 340,13 2018 m. – 0,00 2018 m. – 24,97 2018 m. – 52,90 2018 m. – 0,415 

      

Kitos lėšos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tėvų įnašai 

Mokymo lėšos  

 

 

Kitos dotacijos 

 

Iš kitų šaltinių 

Privačių rėmėjų parama 

Kalėdinių atvirukų aukcionas  

Projektas „Triūbos skamba Varėnon“ su asociacija 

„3 kryptys“ 

24972,50 

47648,33  

(D. U. –

29613,68) 

5400  

(D. U. – 4100) 

1039,69 

100 

264 

6900 

 

 

IV. 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 

sėkmingai tęsia ugdymo procesą laikinose patalpose. Mokyklos pastato renovacijos laikotarpiu, 

inventorius saugiai sandėliuojamas privačių rėmėjų, socialinių partnerių patalpose. 

Ugdymo programos parengtos vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis 

rekomendacijomis dėl formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo, 

atsižvelgiant mokyklos bendruomenės poreikius, finansinius ir žmogiškuosius išteklius. Įdiegtos 2 
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naujos ugdymo programos, atnaujintas 2 ugdymo programų turinys, atnaujinta mokymo priemonių 

bazė. Esant bendram mokinių skaičiaus mažėjimui, Mokyklos mokinių skaičius išaugo 7 proc. 

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. 

 

 

L. e. direktoriaus pareigas     Renata Bakulienė

    

 

PRITARTA 

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos 

mokyklos tarybos 


