
ZARASŲ MENO MOKYKLA

MOKYKLOS DIREKTORIAUS
2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2011-01-28 Nr. VN-4
Zarasai

I. BENDROS ŽINIOS APIE MOKYKLĄ

1. Mokyklos pavadinimas: Zarasų meno mokykla
2. Mokyklos adresas: Sėlių a. 24/2, LT-32110 Zarasai

3. Mokyklos elektroninis paštas:
3.1. direktorės: zmm.direktore@zarasai.lt

3.2. sekretorės: meno.mok@zarasai.lt

3.3. buhalterės: zmeno.buh@zarasai.lt

4. Mokyklos telefonas, faksas: 8 385 30579.

5. Mokyklos tipas: neformaliojo vaikų švietimo mokykla, kodas 3161.
6. Mokomoji kalba: lietuvių kalba.
7. Mokyklos vizija:
Mokykla, patraukli mokiniams ir jų tėvams, skleidžianti meninio grožio šviesą bei

turinti:

 lankstų mokymo planą,
 visą reikalingą įrangą, priemones bei pažangias informacines technologijas,
 profesionalų, nuolat besitobulinantį, taikantį naujausias mokymo technologijas

bei metodus kolektyvą,
 gerą autoritetą visuomenėje,
 nuolatinius, pavyzdingus ryšius su visuomene, įstaigomis bei organizacijomis.

8. Mokyklos misija:
Tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti

aktyviais visuomenės nariais, ugdyti jų kompetencijas plėtojant prigimtinius vaiko gebėjimus.
9. Mokyklos tikslai bei uždaviniai:

Tikslai Uždaviniai
1. Ugdyti visapusiškai brandžias
asmenybes puoselėjant mokinių
meninę prigimtį ir individualybę,
atskleidžiant bei plėtojant jų
gebėjimus ir talentą.

1.1. Organizuoti mokinių ugdymą pagal muzikos, dailės ir
choreografijos skyrių programas
1.2. Skleisti informaciją apie mokyklos veiklą bei pasiektus
rezultatus
1.3. Diegti dorovės, sveikos gyvensenos, bendrąsias žmogaus
vertybes

2. Sudaryti palankias, saugias,
sveikas, reikalavimus
atitinkančias sąlygas mokinių
ugdymui(si).

2.1. Gerinti ir naujinti techninę mokyklos bazę bei aplinkos
higieną
2.2. Siekti profesionalaus, kokybę ir teisėtumą užtikrinančio,
kolektyvo darbo, skatinant nuolatinį jų profesinės kompetencijos
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Tikslai Uždaviniai
augimą.

3. Skatinti mokyklos
bendruomenės saviraišką,
brandinant jų kūrybinį mąstymą,
savarankiškumą.

3.1. Organizuoti koncertus, meninius projektus, parodas ar
kitokią veiklą, skatinančią bei sudarančią sąlygas laisvai
mokinių saviraiškai;
3.2. Dalyvauti kitų įstaigų organizuojamuose konkursuose,
festivaliuose, parodose, kituose renginiuose.

10. Direktoriaus, direktorių pavaduotojų vardai, pavardės, vadybinės
kvalifikacinės kategorijos:

10.1. direktorė (1 etatas) – Sigita Keršienė, vadybinės kvalif. kategorijos neturi;
10.2. direktorės pavaduotojas ūkiui (1 etatas) – Antanas Oznanskas, vadybinės

kvalif. kategorijos neturi;

11. Mokyklos tarybos pirmininko vardas ir pavardė: Inga Vainiūnienė.

II. MOKYKLOJE VYKDOMOS PROGRAMOS

12. Mokykloje vykdomos programos.
12.1. Muzikos bei Salako muzikos skyriuose:

Nr. Programos
pavadinimas

Programos
trukmė

Programos paskirtis

1. Pradinio muzikinio
ugdymo programa

3 metai Formuojami pradiniai muzikiniai pagrindai ir
įgūdžiai.

2. Pagrindinio
muzikinio ugdymo
programa

4 metai Įgytų muzikinių įgūdžių  ir žinių tobulinimas, baigę
šią programą mokiniai gauna mokyklos baigimo
pažymėjimus.

3. Tikslinio muzikinio
ugdymo programa

1-3 metai Tolesnis muzikinių gebėjimų ir saviraiškos
plėtojimas. Mokiniai tikslingai pasirenka tik tuos
muzikinio ugdymo dalykus, kuriuos nori toliau
lavinti ar su kuriais nori papildomai susipažinti.

PASTABA: Gavus LR Švietimo ir mokslo ministerijos pritarimą nuo 2010 metų
rugsėjo pirmos dienos Muzikos skyriuje pradėtas vykdyti profesinės linkmės muzikinio ugdymo
modulis, pagal LR Švietimo ir mokslo ministro 2009-02-24 įsakymu Nr. ISAK-354 patvirtintą
„Profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio aprašą“.

12.2. Choreografijos skyriuje:

Nr. Programos
pavadinimas

Programos
trukmė

Programos paskirtis

1. Ankstyvojo
choreografijos
ugdymo programa

1 metai Mokinių paruošimas mokymuisi pradinio
choreografijos ugdymo programoje. 2010-2011 m.m.
tokia grupė nesusidarė.

2. Pradinio
choreografijos
ugdymo programa

2 metai Formuojami pradiniai choreografijos pagrindai ir
įgūdžiai.

3. Pagrindinio
choreografijos
ugdymo programa

4 metai Įgytų choreografijos įgūdžių  ir žinių tobulinimas,
baigę šią programą mokiniai gauna mokyklos
baigimo pažymėjimus.

4. Tikslinio
choreografijos

1-3 metai Tolesnis choreografijos gebėjimų ir saviraiškos
plėtojimas. 2009-2010 m.m. ši programa buvo
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Nr. Programos
pavadinimas

Programos
trukmė

Programos paskirtis

ugdymo programa pristabdyta dėl sunkmečio, o 2010-2011 m.m. tokia
grupė nesusidarė.

12.3. Dailės skyriuje:
Nr. Programos

pavadinimas
Programos
trukmė

Programos paskirtis

1. Paruošiamoji dailės
ugdymo grupė

Pagal
poreikį

Neformalus dailės įgūdžių formavimas. Pradėta
vykdyti nuo 2010 metų spalio mėn.

2. Pradinio dailės
ugdymo programa

2 metai Pradinių meninių įgūdžių  ir žinių formavimas.
Pradėta vykdyti nuo 2010 metų spalio mėn.

3. Pagrindinio dailės
ugdymo programa

4 metai Turimų meninių įgūdžių  ir žinių tobulinimas, baigę
šią programą mokiniai gauna mokyklos baigimo
pažymėjimus.

4. Tikslinio dailės
ugdymo programa

1-3 metai Tolesnis meninių gebėjimų ir saviraiškos plėtojimas.
2009-2010 m.m. ši programa buvo pristabdyta dėl
sunkmečio, o 2010-2011 m.m. tokia grupė
nesusidarė.

III. MOKYKLOS METINIS BIUDŽETAS

13. Mokyklos lėšų 2010 metams panaudojimas.
Išlaidų rūšis Edukacinės ir

sportinės veiklos
programa, tūkst. Lt.

Spec. programa,
tūkst. Lt.

MK lėšos, tūkst.
Lt.

Paramos (2%)
lėšos, tūkst. Lt.

Atlyginimai: 545,7 - 46,2 -
Iš jų mokytojams 448,6 - 46,2 -
Iš jų etatiniams darb. 97,1 - - -
Soc. Draudimas: 175,2 - 14,3 -
Paslaugos: 37,1 27,2 - 1,7
Patalpų išlaikymas (šildymas,
elektra ir kt.)

28,7 16,0 - -

Ryšiai (internetas, trys abonentai) - 5,0 - -
Spaudiniai 0,1 - - -
Med.patikra - 0,2 - -
Kitos paslaugos (dezinfekcija,
reprezentacinės išlaidos, skelbimai
laikraštyje, gesintuvų patikra,
kompiuterinės bei programinės įrangos
priežiūra ir kt.)

3,0 5,3 - -

Dalyvių startiniai mokesčiai - - - -
Transporto nuoma 0,3 0,7 - -
Prekės (kanceliarinės bei
ūkinės prekės)

3,7 1,5 - 0,7

Mokymo priemonės (Dailės
skyriui)

1,3 2,0 - -

Ilgalaikis turtas - - - -
Remonto darbai - - - -

Mokytojų kvalif. Kėlimo
išlaidos

- - - -

IŠ VISO 758,0 30,7 60,5 2,4
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Išlaidų rūšis Edukacinės ir
sportinės veiklos
programa, tūkst. Lt.

Spec. programa,
tūkst. Lt.

MK lėšos, tūkst.
Lt.

Paramos (2%)
lėšos, tūkst. Lt.

Likutis 2011-01-01 - 18,3 - 4,2
14. Kreditinis ir debetinis įsiskolinimas 2010 metų pradžioje ir pabaigoje:
14.1. metų pradžioje kreditinis įsiskolinimas – 40,2 tūkst. Lt;

14.2. metų pabaigoje kreditinis įsiskolinimas – 0,0 tūkst. Lt.

15. Mokyklos skirtų lėšų dydis 1 mokiniui (visų per metus padaryti išlaidų
suma padalinta iš mokinių sk.).

PAJAMŲ
ŠALTINIS

Edukacinės ir
sportinės veiklos
programa, tūkst.Lt.

Spec.
programa,
tūkst.Lt.

MK lėšos,
tūkst.Lt.

Paramos
(2%) lėšos,
tūkst.Lt.

IŠ VISO,
tūkst.Lt.

METAI 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Išleista iš viso 758,0 928,9 30,7 39,5 60,5 37,3 2,4 0,0 851,6 1005,7

Suma vienam mokiniui
(išlaidų suma padalinta iš mokinių sk.) 3,1 4,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 3,5 4,3

16. Įsigyta materialaus ar nematerialaus turto iš mokyklos biudžeto 2010
metais nebuvo.

17. Mokyklai  perduota materialus ar nematerialus turto2010 metais nebuvo.
18. Finansų bei finansų apskaitos politikos ir kontrolės vykdymas.
Mokyklos finansų bei finansų apskaitos politika ir kontrolė vykdoma vadovaujantis

Zarasų meno mokyklos direktoriaus 2007 metų rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-53 patvirtintą
Zarasų meno mokyklos apskaitos politiką (pakeitimai 2008-01-02 įsakymas Nr. V-17, 2009-12-22
įsakymas Nr. V-21, 2009-12-30 įsakymas Nr. V-24).

Kaip panaudoti mokyklai skirtas lėšas visada aptariama mokytojų bei mokyklos
tarybose. Pirkimai atliekami vadovaujanti LR Viešųjų pirkimų įstatymu bei mokyklos direktoriaus
2008-10-07 įsakymu Nr. V-9 patvirtintomis mažos vertės pirkimų taisyklėmis. Už viešuosius
pirkimus atsakingas direktoriaus pavaduotojas ūkiui. Už išankstinę finansų kontrolę atsakingas vyr.
buhalteris. Metų pabaigoje direktorius pateikia informaciją apie mokyklos veiklą bei išlaidas
mokytojų bei mokyklos taryboms.

Mokykloje yra sudaryta išlaidų nurašymo komisija, kuri nuolatos domisi kokias lėšas
bei turtą reikia nurašyti, tai patvirtindami nurašymo aktais. Nurašymo aktus tvirtina įstaigos
vadovas.

Kiekvienų metų pabaigoje mokykloje atliekama inventorizacija.
19. Kontroliuojančių organizacijų (rajono Savivaldybės kontrolieriaus, vidaus

audito tarnybos ir kitų) patikrinimo rezultatų išvados. 2010 metais mokykla tikrinama nebuvo.

IV. MOKINIAI (2010-2011 mokslo metų pradžios duomenys)

21. Bendras skaičius: 245 mokiniai.

22. Mokinių skaičius pagal ugdymo programas:
22.1. Muzikos skyriuje – 91 mokiniai;

22.2. Salako muzikos skyriuje – 16 mokiniai;

22.3. Choreografijos skyriuje – 60 mokiniai;

22.4. Dailės skyriuje – 78 mokiniai.

23. Mokinių skaičiaus pokytis per paskutinius 5 metus.
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MOKSLO METAI 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011
SKYRIUS MOKINIŲ SKAIČIUS
Muzikos 104 102 107 94 91
fortepijonas 65 61 68 57 54
akordeonas 9 6 6 6 7
smuikas 7 6 6 6 8
violončelė 1 1 1 - -
gitara 9 12 13 10 11
fleita 5 8 9 10 8
saksofonas 2 1 - - -
trimitas 5 2 2 - 1
kiti variniai puč.instr. 1 5 5 5 2
Salako Muzikos (fortepijonas) 25 23 22 21 16
Dailės 47 70 66 60 78
Choreografijos 70 59 33 57 60

IŠ VISO MOKINIŲ 246 254 228 232 245

V. UGDYMO KOKYBĖ

24. Mokinių mokyklos baigimo rezultatai (paskutinių 3-jų metų).

Mokslo metai

Absolventų skaičius
mokslo metų
pabaigoje

Atleistų nuo
egzaminų absolventų
skaičius

Absolventų, gavusių
papildomo ugdymo
pažymėjimus, skaičius

Absolventų, negavusių
papildomo ugdymo
pažymėjimus, skaičius

Muz.
sk.

Sala
ko
muz.
sk.

Dailės
sk.

Chore
ogr.
sk.

Muz.
sk.

Salako
muz.
sk.

Dailės
sk.

Chore
ogr.
sk.

Muz.
sk.

Salako
muz.
sk.

Dailės
sk.

Choreogr
. sk.

Muz.
sk.

Salako
muz.
sk.

Dailės
sk.

Choreogr
. sk.

2007-2008 11 - 7 9 - - - - 10 - 7 9 1 - - -
2008-2009 9 4 13 9 - - - - 9 4 13 9 - - - -
2009-2010 13 5 10 8 - - - - 12 6 10 8 - - - -

25. Mokinių pažangumo rezultatai (paskutinių 3-jų metų).
MUZIKOS SKYRIUS

Mokslo
metai

Klasė Metinis vidurkis
10-9 balai

Metinis vidurkis
8-7 balai

Metinis vidurkis
6-5 balai

Metinis vidurkis
4-1 balai

Palikti
kartoti  kursą

2007-2008
I

69,2 30,8 - - -

2008-2009 80 20 - - -
2009-2010 93,8 6,2 - - -

2007-2008
II

49,9 43,8 6,3 - -
2008-2009 66,7 33,3 - - -
2009-2010 88,2 11,8 - - -

2007-2008
III

64,7 29,4 5,9 - -
2008-2009 66,7 33,3 - - -
2009-2010 45 45 10 - -

2007-2008
IV

58,3 41,7 - - -
2008-2009 55,6 44,4 - - -
2009-2010 71,4 21,4 7,2 - -

2007-2008
V

53,4 33,3 13,3 - -
2008-2009 50 40 10 - -
2009-2010 66,6 33,4 - - -

2007-2008
VI

84,6 15,4 - - -
2008-2009 53,4 33,3 13,3 - -
2009-2010 66,7 33,3 - - -

2007-2008
VII

72,7 18,2 9,1 - -
2008-2009 100 - - - -
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2009-2010 58,8 35,3 5,9 - -

2007-2008
Tiksl.ugd.

38,5 61,5 - - -
2008-2009 71,4 28,6 - - -
2009-2010 - - - - -
2007-2008

Muzikos
sk.

61,8 34,1 4,1 - -
2008-2009 67 30 3 - -
2009-2010 69,4 26,9 3,7 - -

CHOREOGRAFIJOS SKYRIUS
Mokslo
metai

Klasė Metinis vidurkis
10-9 balai

Metinis vidurkis
8-7 balai

Metinis vidurkis
6-5 balai

Metinis vidurkis
4-1 balai

Palikti
kartoti  kursą

2007-2008
I

71,4 28,6 - - -

2008-2009 - - - - -
2009-2010 92,3 7,7 - - -

2007-2008
II

83,3 - 16,7 - -
2008-2009 100 - - - -
2009-2010 - - - - -
2007-2008

III
50 50 - - -

2008-2009 100 - - - -
2009-2010 75 25 - - -

2007-2008
IV

72,7 18,2 9,1 - -
2008-2009 - - - - -
2009-2010 87,5 12,5 - - -

2007-2008
V

62,5 37,5 - - -
2008-2009 50 50 - - -
2009-2010 - - - - -
2007-2008

VI
77,8 22,2 - - -

2008-2009 77,8 22,2 - - -
2009-2010 50 50 - - -

2007-2008
Tiksl.ugd.

- - - - -
2008-2009 - - - - -
2009-2010 - - - - -
2007-2008

Choreogra
fijos sk.

68,9 26,7 4,4 - -
2008-2009 82,4 17,6 - - -
2009-2010 81,5 18,5 - - -

DAILĖS SKYRIUS
Mokslo
metai

Klasė Metinis vidurkis
10-9 balai

Metinis vidurkis
8-7 balai

Metinis vidurkis
6-5 balai

Metinis vidurkis
4-1 balai

Palikti
kartoti  kursą

2007-2008
I

71,4 28,6 - - -

2008-2009 100 - - - -
2009-2010 81,8 18,2 - - -

2007-2008
II

83,3 - 16,7 - -
2008-2009 94,4 5,6 - - -
2009-2010 100 - - - -

2007-2008
III

50 - 50 - -
2008-2009 84,6 15,4 - - -
2009-2010 90 10 - - -

2007-2008
IV

63,6 27,3 9,1 - -
2008-2009 87,5 12,5 - - -
2009-2010 64,3 35,7 - - -

2007-2008
V

62,5 37,5 - - -
2008-2009 84,6 15,4 - - -
2009-2010 100 - - - -

2007-2008
Tiksl.ugd.

- - - - -
2008-2009 - - - - -
2009-2010 - - -
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2007-2008
Dailės sk.

68,9 22,2 8,9 - -
2008-2009 90 10 - - -
2009-2010 84,9 15,1 - - -

26. Mokinių dalyvavimas bei pasiekimai rajoninėse, respublikinėse,
tarptautinėse konkursuose, festivaliuose ir kituose renginiuose.

Nr. Renginio pavadinimas Data Kolektyvai, mokiniai,
pasiekimai

1. Sausio 13-osios minėjimas, Zarasų krašto muziejuje 2010-01-13 1 mokinė ir 3 mokytojai
2. Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso

,,Dainų dainelė“ III etapas, Visagino Česlovo
Sasnausko muzikos m-oje

2010-02-03 3 mokinės

3. Rajoninis meninio skaitymo konkursas, Zarasų
viešojoje bibliotekoje

2010-02-03 1 mokinė

4. Dailės skyriaus 1 klasės mokinių kūrybinių darbų
paroda ,,Žiemos veidai“, Zarasų viešojoje bibliotekoje

2010-02-04 Dailės skyriaus 1 klasės
mokiniai

5. XVI Balio Dvariono respublikinio pianistų ir
stygininkų konkurso II-as turas, Utenos muzikos
mokykloje

2010-02-10 6 mokiniai (2 mokinės II-o
turo nugalėtojos)

6. Koncertas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai
paminėti, Zarasų meno mokykloje

2010-02-12 Choreografijos skyriaus
mokiniai

7. IV respublikinis jaunųjų atlikėjų ir dailininkų
festivalis-konkursas ,,Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“,
Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje

2010-02-20 3 mokinės (2 mokinės
diplomantės)

8. Muzikos vakaras ,,Širdis gyvenimą dainuos“, Zarasų
viešojoje bibliotekoje

2010-02-24 7 mokiniai

9. XVII Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir
mušamaisiais instrumentais konkursas, Vilniaus
Naujosios Vilnios muzikos mokykloje

2010-02-26 1 mokinė (II-o turo
nugalėtoja)

10. Romantinės muzikos vakaras, Zarasų kultūros centre 2010-02-27 2 mokiniai
11. IKI parduotuvės akcija Tarptautinės moters dienos

proga
2010-03-08 Muzikos skyriaus mokiniai

12. Koncertas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dienai paminėti, Zarasų meno mokykloje

2010-03-10 Muzikos skyriaus pradinio
ugdymo klasių mokiniai

13. Renginys Zarasų švietimo centre 2010-03-10 1 mokinė
14. ,,Odė Lietuvai“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės

atkūrimo dienai paminėyti, Zarasų Pauliaus Širvio
pagrindinėje mokykloje

2010-03-10 2 mokinės

15. Piešinių konkursas ,,Išgirsti pačią slapčiausią gamtos
pasaką“

2010-03-10 3 mokinės (Dailės sk.)

16. XVI-asis tarptautinis šokių festivalis ,,Gervė 2010“,
skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai
paminėti, Visagino kultūros centre ,,Banga“

2010-03-11 40 mokinių (Choreogr.sk.)

17. XVI Balio Dvariono respublikinis pianistų ir
stygininkų konkurso III-as turas, Vilniaus Balio
Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje

2010-03-
17/18

2 mokinės (2 mokinės III-o
turo diplomantės)

18. Bendras Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos
konservatorijos, Visagino Česlovo Sasnausko muzikos
mokyklos pučiamųjų instrumentų dalyko mokinių
koncertas, Visagino Česlovo Sasnausko muzikos
mokykloje

2010-03-16 2 mokiniai

19. Vilniaus miesto ir apskrities muzikos mokyklų 4-asis 2010-03-20 2 mokiniai
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Nr. Renginio pavadinimas Data Kolektyvai, mokiniai,
pasiekimai

festivalis ,,Džiazinė ir pramoginė muzikos
akordeonui“, Karoliniškių muzikos mokykloje
Vilniuje

20. Tarptautinis fortepijoninių ansamblių festivalis-
konkursas ,,Muzikinės akimirkos“, Utenos muzikos
mokykloje

2010-03-26 4 mokinės

21. XVII Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir
mušamaisiais instrumentais konkurso III-asis turas,
Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje

2010-03-26 1 mokinė (III vietos
laureatė)

22. Tarptautinis fortepijoninių ansamblių festivalis-
konkursas ,,Muzikinės akimirkos“, Utenos muzikos
mokykloje

2010-03-26 8 mokinės (4 mokinės
laureatės,
4 mokinės diplomantės)

23. IV respublikinis jaunųjų pianistų konkursas
,,Linksmieji pirštukai“, Kauno apskrities Juozo
Naujalio muzikos gimnazijoje

2010-03-27 3 mokinės (1 mokinė III
vietos laureatė, 2 mokinės
diplomantės)

24. Paroda ,,Daiktų kalbėjimas“, Zarasų viešojoje
bibliotekoje

2010-04-07 Dailės skyriaus V klasės
mokiniai

25. Koncertas Zarasų neįgaliųjų draugijoje 2010-04-08 2 mokiniai
26. Atvelykio koncertas, Salako senelių namuose 2010-04-09 Salako Muzikos skyriaus

mokiniai
27. Atvelykio koncertas Zarasų Švč. M.Marijos Ėmimo į

dangų bažnyčioje
2010-04-11 Muzikos skyriaus mokiniai

28. II respublikinis jaunųjų pianistų Konkursas ,,MUSICA
AMABILE“, Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos
mokykloje Vilniuje

2010-04-15 8 mokiniai: 1 mokinė I-os
vietos, 1 mokinys II-os
vietos, 1 mokinė III-os
vietos laureatai, 2 mokinės
diplomantės)

29. X-asis tarptautinis Nikolajaus Rubinšteino pianistų
konkursas, Prancūzijos Respublikos Paryžiaus mieste

2010-04-
16/23

1 mokinė (1 mokinė I-os
vietos laureatė)

30. Tarptautinis muzikos mokyklų solistų-akordeonininkų
konkursas ,,naujene-2010“, Latvijos Respublikos
Daugpilio mieste kultūros centre ,,Varpa“

2010-04-17 2 mokiniai

31. Koncertas, Santarvės pagrindinėje mokykloje 2010-04-21 1 mokinė
32. Paroda ,,Pavasario vėjai“, Zarasų jaunimo centre 2010-04-22 Dailės skyriaus II-IV kl.

mokiniai
33. Tarptautinis liaudiškų šokių festivalis Turkijos

Respublikoje Aydin mieste
2010-04-
17/30

10 mokinių (Choreogr.sk.)

34. Baltijos šalių vaikų ir jaunimo muzikos festivalis
,,Gintarinė gaida“, Panevėžio Vytauto Mikalausko
menų mokykloje

2010-04-24 4 mokinės

35. Laimutės Vasiliauskaitės knygos ,,Spalvų abėcėlė“
pristatymas, Zarasų viešojoje bibliotekoje

2010-04-27 Muzikos skyriaus mokiniai

36. VIII-asis Lietuvos meno ir muzikos mokyklų
choreografijos skyrių, choreografijos mokyklų šokio
festivalis ,,Šitam dideliam būry“, Jonavos kultūros
centre

2010-04-29 7 mokiniai

37. Koncertas, skirtas Motinos dienai paminėti, Degučių
pagrindinėje mokykloje

2010-04-30 1 mokinė

38. Konkursas ,,Penkios laisvės“ 2010-04-30 6 mokiniai (Dailės sk.)
39. Akcija ,,Gatvės muzika“ Zarasuose 2010-05-01 2 mokiniai
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Nr. Renginio pavadinimas Data Kolektyvai, mokiniai,
pasiekimai

40. Agitacinis koncertas Zarasų ,,Santarvės“ pagrindinėje
mokykloje

2010-05-04 Muzikos ir Choreografijos
skyriaus mokiniai

41. Utenos apskrities muzikos ir meno mokyklų jaunųjų
talentų festivalis ,,Aukštaitijos viltys 2010“, Dusetų
meno mokykloje

2010-05-07 8 mokiniai

42. Festivalis ,,JAZZ fontanas“, Panevėžio muzikiniame
teatre

2010-05-07 2 mokiniai (1 mokinė III-
ios vietos laureatė)

43. VI-asis vaikų šokių kolektyvų festivalis ,,Plaukia sau
laivelis“, Zarasų meno mokykla

2010-05-08 Choreografijos skyriaus
mokiniai

44. Gerumo dienos renginys ,,Jei šita žemė kam priklauso,
tai pirmiausiai, žinoma, vaikams“, Antazavės vaikų
globos namuose

2010-05-21 2 mokinės

45. IV-asis tarptautinis instrumentinės muzikos festivalis-
konkursas ,,Mažieji talentai 2010“, Utenos muzikos
mokykloje

2010-05-21 2 mokiniai (1 mokinys
laureatas, 1 mokinė
diplomantė)

46. VI vaikų ir jaunimo menų festivalis ,,Gražiausiu
taku“, Kauno filharmonijoje

2010-05-20 4 mokiniai

47. ,,Poezijos pavasarėlis“ Zarasų viešojoje bibliotekoje 2010-05-27 2 mokiniai
48. Mokslo metų baigimo šventė ,,Lik sveika pradine

mokykla“, Salako pagrindinėje mokykloje
2010-05-28 Salako Muzikos skyriaus

mokiniai
49. Projektas ,,Jaunimas jaunimui“, Zarasų jaunimo centre 2010-05-27 1 mokinys
50. Rajoninė paroda ,,Vanduo“, Zarasų jaunimo centre 2010-06-01 6 mokiniai (Dailės sk.)
51. Devintinių šventė Zarasuose 2010-06-06 Jaunučių ir jaunių chorai
52. Mokslo metų baigimo iškilmingas aktas-koncertas,

Zarasų jaunimo centre
2010-06-10 Absolventai ir pirmokai

53. Konkursas ,,Sportas“ 2010-06-15 3 mokiniai (Dailės sk.)
54. Regiono dainų šventė ,,Dainuojanti Aukštaitija“,

Zarasų miesto Didžiojoje saloje
2010-06-23 72 mokiniai

55. Rugsėjo 1-osios šventė 2010-09-01 1 mokinė (Choreografijos
skyrius)

56. Mokyklos 50-ies metų jubiliejaus šventė 2010-10-02 Visi skyriai
57. Muzikos žvaigždžių ir žvaigždučių koncertas-

susitikimas
Vilniaus rotušėje

2010-11-17 2 mokiniai (Muzikos sk.)

58. XI-asis fortepijoninių ansamblių festivalis ,,Šokių
pasaulyje“
Šv. Kotrynos bažnyčios koncertų salėje Vilniuje

2010-11-27 10 mokinių (Muzikos sk. 5
fortepijoniniai ansambliai)

59. Tarptautinis fortepijoninių ansamblių festivalis-
konkursas ,,Muzikinės akimirkos“  Utenos muzikos
mokykloje

2010-12-03 10 mokinių (Muz. sk. 5
fort. ans.)
Iš jų 2 mokinės (1 fort.ans.)
diplomantės

60. Kalėdiniai koncertai tėveliams ir visuomenei 2010-12 Muzikos ir choreografijos
skyriai

APIBENDRINIMAS.
Per 2010 metus mokykla organizavo 10 renginių, kuriuose dalyvavo dauguma

mokyklos mokinių. Spalio mėnesį buvo organizuota mokyklos 50-dešinties metų jubiliejaus šventė.
Be to didžioji dalis mokinių dalyvavo 29-iuose kitų įstaigų organizuotuose renginiuose.
Atkreiptinas dėmesys, kad pirmą kartą mokyklos istorijoje choreografijos skyriaus mokiniai kartu
su mokytoja Vanda Politaite Lietuvą atstovavo festivalyje Turkijoje.
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Per 2010 metus mokyklos gabiausieji vaikai dalyvavo 18 konkursuose, iš kurių
parsivežė 15 laureato bei 10 diplomanto diplomų. Išskirtini pasiekimai yra Brigitos Lukmanovos
(mokytoja Danguolė Petrašiūnienė)dalyvavimas bei pirmos vietos užėmimas X-ajame
tarptautiniame Nikolajaus Rubinšteino pianistų konkurse Paryžiuje bei Gabrielės Popovaitės
(mokytoja Jūratė Tumėnienė) dalyvavimas ir III-ios vietos užėmimas XVII Juozo Pakalnio jaunųjų
atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais konkurse.

27. Perkeltų į aukštesnę klasę su nepatenkinamu pažymiu per paskutinius tris
metus nebuvo.

28. Paliktų kartoti kurso mokinių per paskutinius tris metus nebuvo.

VI.PEDAGOGAI

29. Mokytojų skaičius. Mokykloje  dirba 22 mokytojas, iš jų: Muzikos skyriuje –
12, Salako muzikos skyriuje – 2, Choreografijos skyriuje – 4, Dailės skyriuje – 3.

30. Atestuotų pedagogų skaičius ir procentas pagal kvalifikacines kategorijas.

Skyrius

Pedagogų skaičius
Neatestuoti Mokytojai Vyresnieji

mokytojai
Mokytojai

metodininkai
Mokytojai
ekspertai

Iš viso

Muzikos skyriuje 1 - 11 3 - 14
Choreografijos skyriuje 1 1 - 2 - 4
Dailės skyriuje - - 1 2 - 3

Iš viso 2 1 12 7 - 22
9,1% 4,5% 54,6% 31,8% 0% 100%

31. Pedagogų kvalifikacijos kėlimas. Vienas mokytojas kėlė kvalifikaciją
(dalyvavo seminaruose) vidutiniškai 3 kartus per tris metus.

32. Mokytojų nespecialistų mokykloje nedirba.
33. Mokytojų skaičius ir procentas dirbančių antraeilėse pareigose. Mokykloje

antraeilėse pareigose dirba 3 mokytojai, t.y. 13,6 %.

34. Ne mokyklos aptarnavimo teritorijoje gyvenančių mokytojų skaičius ir
procentas (važinėjantys į darbą iš kito vietovės). Dailės skyriuje dirba 1 mokytojas važinėjantis
iš kitos vietovės.

35. Mokytojų pensininkų skaičius pagal dalykus. Mokykloje dirba 3 mokytojai
pensininkai, t.y. 14,3 , iš jų 1 – Choreografijos skyriuje ir 2 – Muzikos skyriuje.

36. Mokinių ir pedagogų santykis. Vienam mokytojui tenka 11 mokinių.

37. Atskirų mokomųjų dalykų mokytojų trūkumo nėra.

38. Mokytojų, turinčių daugiau kaip 36 val. per savaitę darbo krūvį,
mokykloje nėra.

VII.ETATINIAI DARBUOTOJAI

39. Pareigybės ir etatų skaičius.
Nr. Pareigybė Etatų skaičius

1. Direktorė 1,0

2. Vyresnioji buhalterė 1,0

3. Sekretorė 1,0

4. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1,0

5. Valytoja  (Muzikos skyriuje) 1,0

6. Valytoja (Dailės skyriuje) 0,55

Iš viso 5,55
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40. Mokinių ir etatinių darbuotojų santykis. Vienam darbuotojui tenka 40,8
mokinio.

VIII.VIDAUS AUDITAS

41. Audituojamos sritys (trejų paskutinių metų). Mokykloje vykdomas pamokų
stebėjimas bei mokytojų tvarkomos dokumentacijos patikrinimai.

42. Audituojamų sričių stiprybės ir silpnybės. Mokytojai dokumentaciją pildo
tvarkingai. Stebint pamokas džiugino daugumos mokytojų išradingumas bei tinkamų, kiekvienam
vaikui pritaikytų, mokymo metodų taikymas.

IX. METODINĖ VEIKLA

43. Metodinių grupių skaičius ir veikla. Mokykloje veikia 3 metodinės grupės
(muzikos choreografijos bei dailės). Jų pasitarimuose dalijamasi seminaruose gautomis patirtimis
bei informacija, aptariamos vaikams skiriamos programos, ypatingas dėmesys skiriamas
baigiančiųjų programos parinkimui. Metodinių grupių susirinkimuose aptariama kokių seminarų
reikėtų bendrai grupių mokytojams, kokius renginius reikia organizuoti mokykloje. Pasitarimuose
aptariami ir asmeniškai mokytojams iškilę su darbu susiję klausimai.

44. Bendradarbiavimas su įvairiomis institucijomis. Mokykla bendradarbiauja
su Zarasų viešąja biblioteka, Zarasų kultūros rūmais, Zarasų jaunimo centru, Dusetų meno
mokykla, Zarasų „Santarvės“ pagrindine mokykla, Zarasų P.Širvio pagrindine mokykla, Zarasų
„Ąžuolo gimnazija bei Zarasų lopšeliu - darželiu „Lakštingala“, visuomeninėmis jaunimo
organizacijomis. Mokyklos direktorius dalyvauja Muzikos ir meno mokyklų direktorių asociacijos
veikloje.

X. VEIKLOS PROBLEMOS IR IŠVADOS

45. Mokyklos veiklos problemos.
Mokyklos darbą labai apsunkina tai, kad skyriai yra išsidėstę skirtinguose

pastatuose. Tai stabdo bendradarbiavimą tarp pačių skyrių, sunku užtikrinti kontrolę, sunki situacija
ir su informacijos perdavimu. Kadangi mokykla transporto neturi susisiekimui su skyriais tenka
naudoti savo asmeninį transportą ir kurą. Esamose patalpose nėra tinkamų pagal plotą patalpų
choreografijos skyriui. Ateityje reikėtų vis dėl to ieškoti galimybės sukelti visus skyrius (žinoma
išskyrus Salako) į vieną pastatą.

Mokinių mokimąsi skatina, ugdymo kokybę gerina ir mokinių įgytas kompetencijas
stiprina dalyvavimas festivaliuose, konkursuose, parodose ir kituose renginiuose. Apmaudu, kad
užklupus sunkmečiui lėšų išvykimui į renginius, t.y. transporto nuomai, startiniams mokesčiams ir
pan. neturime jau nuo 2009 metų. Šios išlaidos tapo tėvų ir mokytojų asmeniniu rūpesčiu. O apie
konkursus užsienyje tenka tik pasvajoti, nors visi dalyvavę vaikai atnešė rajonui tik garbę, kadangi
grįždavo su laureatų diplomais. Štai ir 2011 metų vasario mėnesį vyksime į LR Prezidentūroje
organizuojamą pagerbimo šventę, kadangi Nikolajaus Rubinšteino pianistų konkurse Paryžiuje
Muzikos skyriaus IV klasės mokinė Brigita Lukmanova pelnė I-ąją vietą.

Direktorė Sigita Keršienė
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