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I. BENDROS ŽINIOS APIE MOKYKLĄ

1. Mokyklos pavadinimas: Zarasų meno mokykla
2. Mokyklos adresas: Dariaus ir Girėno g.11/15 , LT-32129 Zarasai

3. Mokyklos elektroninis paštas: meno.mok@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
augimą.
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Tikslai Uždaviniai
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: Andrius Navickas.

II. MOKYKLOJE VYKDOMOS PROGRAMOS

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

Nr. Programos pavadinimas Programos
trukmė

Mokinių amžius Programos paskirtis

1. Pradinio muzikinio
ugdymo programa

3 metai Pradėti mokytis
rekomenduojama 1-5
klasių bendrojo lavinimo
mokyklų mokiniams (7-
12 metų vaikams).

Formuojami pradiniai muzikiniai
pagrindai ir įgūdžiai.

2. Pagrindinio muzikinio
ugdymo programa

4 metai Mokiniai, baigę pradinio
muzikinio ugdymo
programą.

Įgytų muzikinių žinių ir įgūdžių
tobulinimas. Baigus šią programą
mokiniams išrašomi mokyklos
baigimo pažymėjimai.

3. Tikslinio (išplėstinio)
muzikinio ugdymo
programa

1-3 metai Mokiniai, baigę
pagrindinio muzikinio
ugdymo programas.

Tolesnis muzikinių gebėjimų ir
saviraiškos plėtojimas, muzikinių
kompetencijų siekimas,
pasirengimas profesijos
pasirinkimui.

4. Kryptingo muzikinio
ugdymo meno
kolektyvuose programa

1-4 metai Mokinių amžius
neribojamas, vaikai
priimami pagal kolektyvo
dalyvių amžių.

Kolektyvinio muzikavimo,
sceninės kultūros, meno
interpretacijos ir meninės
saviraiškos įgūdžių plėtojimas.

12.2. Choreografijos skyriuje:
Nr. Programos pavadinimas Programos

trukmė
Mokinių amžius Programos paskirtis

1. Pradinio choreografijos
ugdymo programa

2 metai Pradėti mokytis
rekomenduojama 7-11
metų vaikams

Formuojami pradiniai
choreografijos pagrindai ir
įgūdžiai.

2. Pagrindinio choreografijos
ugdymo programa

4 metai Mokiniai, baigę pradinio
choreografijos ugdymo
programą

Įgytų choreografijos įgūdžių  ir
žinių tobulinimas.

3. Tikslinio (išplėstinio)
choreografijos ugdymo
programa

1-3 metai Mokiniai, baigę
pagrindinio muzikinio
ugdymo programas

Tolesnis choreografijos gebėjimų ir
saviraiškos plėtojimas.

4. Kryptingo choreografijos
ugdymo meno
kolektyvuose programa

1-4 metai Mokinių amžius
neribojamas, vaikai
priimami pagal kolektyvo
dalyvių amžių.

Kolektyvinio muzikavimo
(šokimo), sceninės kultūros, meno
interpretacijos ir meninės
saviraiškos įgūdžių plėtojimas.
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12.3. Dailės skyriuje:
Nr. Programos pavadinimas Programos

trukmė
Mokinių amžius Programos paskirtis

1. Pradinio dailės ugdymo
programa

2 metai Pradėti mokytis
rekomenduojama 9-12
metų vaikams

Pradinių dailės pagrindų ir
Įgūdžių formavimas.

2. Pagrindinio dailės
ugdymo programa

4 metai Pradėti mokytis
rekomenduojama 11-14
metų vaikams

Įgytu meninių (dailės) įgūdžių ir
žinių tobulinimas. Baigus šią
programą mokiniams išrašomi
mokyklos baigimo pažymėjimai.

3. Tikslinio (išplėstinio)
dailės ugdymo programa

1-3 metai Mokiniai, baigę
pagrindinio dailės
ugdymo programą

Tolesnis meninių gebėjimų ir
saviraiškos plėtojimas, kompe-
tencijų siekimas, pasirengimas
profesijos pasirinkimui.

III. MOKYKLOS METINIS BIUDŽETAS

13. 2011 metų biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas.

IŠLAIDŲ PAVADINIMAS

PROGRAMOS    PAVADINIMAS

IŠ VISO,
tūkst. Lt.

Švietimo
(formalaus ir
neformalaus)
programa,
tūkst. Lt.

MK lėšos,
tūkst. Lt.

Tėvų
įnašai,

tūkst. Lt.

Turizmo
programa,
tūkst. Lt.

Viešųjų
darbų

programa,
tūkst. Lt.

Paramos
(2%) lėšos,
tūkst. Lt.

Darbo užmokestis ir
socialinis draudimas 675,5 53,0 0,0 0,0 1,0 0,0 729,5
Darbo užmokestis 522,3 40,5 0,8
Socialinis draudimas 153,2 12,5 0,2
Prekių ir paslaugų
naudojimas 8,5 0,0 46,1 5,0 0,2 0,0 59,8
Medikamentai (ir darbuotojų
sveikatos tikrinimas) 0,2

Ryšių paslaugos
(2 abonentai ir internetas) 5,0

Transporto išlaikymas 6,1
Spaudiniai
Kitos prekės (kanceliarinės ir
ūkinės prekės, dailės
priemonės)

3,5 4,0 0,2

Ilgalaikio materialiojo turto
remontas (patalpų remontas) 1,0

Kvalifikacijos kėlimas
Komunalinės paslaugos
(šildymas ir elektra) 8,5 22,5

Kitos paslaugos (dezinfekcija,
reprezentacinės išlaidos,
skelbimai laikraštyje, gesintuvų
patikra, kompiuterinės bei
programinės įrangos priežiūra,
tėvų įnašų surinkimo paslauga,
sistemos „Biudžetas“ priežiūra,
tonerių pildymas ir kt.)

7,8 1,0

Socialinės išmokos
(pašalpos) 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Materialiojo ir
nematerialiojo turto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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IŠLAIDŲ PAVADINIMAS

PROGRAMOS    PAVADINIMAS

IŠ VISO,
tūkst. Lt.

Švietimo
(formalaus ir
neformalaus)
programa,
tūkst. Lt.

MK lėšos,
tūkst. Lt.

Tėvų
įnašai,

tūkst. Lt.

Turizmo
programa,
tūkst. Lt.

Viešųjų
darbų

programa,
tūkst. Lt.

Paramos
(2%) lėšos,
tūkst. Lt.

įsigijimo išlaidos
IŠ VISO IŠLEISTA 685,0 53,0 46,1 5,0 1,2 0,0 790,3

Likutis 2012-01-01
(Negautos, nepanaudotos lėšos) 32,2 0,0 12,7 0,0 0,0 6164,0

14. Kreditinis ir debetinis įsiskolinimas 2011 metų pradžioje ir pabaigoje:
14.1. metų pradžioje kreditinis įsiskolinimas – 0,0 tūkst. Lt;

14.2. metų pabaigoje kreditinis įsiskolinimas – 30,6 tūkst. Litų, iš jų: nesumokėtas
darbo užmokestis darbuotojams už gruodžio mėnesio antrą pusę – 16,3 tūkst. litų, socialinio
draudimo įmokų suma nuo gruodžio mėnesio darbo užmokesčio – 13,9 tūkst. Litų bei skola akcinei
bendrovei „Panevėžio energija“ – 0,4 tūkst. litų.

2011 metų kasinės išlaidos patvirtintų asignavimų neviršijo.
15. Mokyklos skirtų lėšų dydis 1 mokiniui (visų per metus patirtų išlaidų suma

padalinta iš mokinių skaičiaus).

Programos
pavadinimas

Švietimo (formalaus ir
neformalaus)

programa
MK lėšos Tėvų įnašai Iš viso

Metai 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Išlaidų suma,
tūkst..Lt. 928,9 758,0 685,0 37,3 60,5 53,0 39,5 30,7 46,1 1005,7 849,2 784,1

Mokinių
skaičius 232 245 262 232 245 262 232 245 262 232 245 262

Suma vienam
mokiniui,
tūkst..Lt.

4,0 3,1 2,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 4,4 3,4 3,0

16. Įsigyta materialaus ar nematerialaus turto 2011 metais nebuvo.
17. Mokyklai  perduotas materialus ar nematerialus turtas 2011 metais:

Perdavimo data Perduotas turtas Vnt. Bendra įsigijimo
vertė

Likutinė vertė

2011 metais mokyklai perduotas ilgalaikis turtas
Rugpjūčio mėn. 1099,93 kv. m. ploto patalpos,

esančios Dariaus ir Girėno g.11/
Vytauto g. 15, Zarasuose.

476 667,00 Lt. 314 746,51 Lt.

Sekcija 1 1855,00 Lt. 0,00 Lt.
2011 metais mokyklai perduotas trumpalaikis turtas

Gruodžio mėn. Stalas 2 552,00 Lt.
Suolas 4 588,00 Lt.
Kiliminis takas 1 246,69 Lt.
Kilimas „Mirage“ 1 365,50 Lt.
Šviestuvas „Makonis“ 3 256,32 Lt.
Šviestuvas 1 272,40 Lt.
Šviestuvas 11 2 101,00 Lt.
Šviestuvas pakabinamas 2 366,00 Lt.
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Perdavimo data Perduotas turtas Vnt. Bendra įsigijimo
vertė

Likutinė vertė

Šviestuvas 1 117,00 Lt.
Šviestuvas pakabinamas 1 112,00 Lt.
Šviestuvas 4 712,00 Lt.
Šviestuvas pakabinamas 2 186,00 Lt.
Lentynėlė 1 141,00 Lt.

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 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. 2011 metais mokykla buvo tikrinta
keturis kartus. Visi tikrinimai susiję su patalpų atitikimu higienos normas. Kadangi nuo 2011 metų
rugsėjo mėnesį persikėlė į kitas patalpas, pateikiame tik su esamomis patalpomis susijusių
patikrinimų išvadas.
Patikrinimo vykdytojas
bei data Patikrinimo išvada

Utenos visuomenės
sveikatos centro Zarasų
skyrius, 2011 m.
lapkričio mėn.

Lietuvos higienos normos HN 20:2006 „Neformaliojo vaikų švietimo
mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“: IV sk. 8 p. –
mokykla neturi leidimo – higienos paso; VI sk. 36 p. – mokiniams
viršutinių drabužių pakabinimui nėra įrengtos drabužinės; VI sk. 38 p. –
pirmame aukšte neįrengti atskiri tualetai mergaitėms ir berniukams; VI
sk. 43 p. – antrame aukšte esančiose berniukų dušinėse nėra vieno dušo
ragelio; IX sk. 62 p. – molio klasėje yra tik šaltas bėgantis vanduo.

Utenos apskrities
priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos
Zarasų priešgaisrinės
gelbėjimo tarybos
valstybinės
priešgaisrinės
priežiūros poskyris,
2011 m. gruodžio mėn.

Neįrengti gaisrinės saugos ženklai, kurie turi atitikti Gaisrinės saugos
ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatų,
patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d.
įsakymu Nr. 1-404 reikalavimus.
Nepamatuota kabelių ir laidų izoliacijos varža, o matavimo rezultatai
nesurašyti į tam tikslui skirtą žurnalą arba atitinkamos formos aktą.
Nesutvarkytas vidaus gaisrinis vandentiekis.

IV. MOKINIAI (2011-2012 mokslo metų pradžios duomenys)

21. Bendras skaičius: 262 mokiniai.

22. Mokinių skaičius pagal ugdymo programas:
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22.1. Muzikos skyriuje – 93 mokiniai;

22.2. Salako muzikos skyriuje – 22 mokiniai;

22.3. Choreografijos skyriuje – 62 mokiniai;

22.4. Dailės skyriuje – 85 mokiniai.

23. Mokinių skaičiaus pokytis per paskutinius 5 metus.
MOKSLO METAI 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

SKYRIUS MOKINIŲ SKAIČIUS
Muzikos 102 107 94 91 93
fortepijonas 61 68 57 54 56
smuikas 6 6 6 8 6
violončelė 1 1 - - -
gitara 12 13 10 11 11
fleita 8 9 10 8 9
saksofonas 1 - - - -
trombonas - - - - -
kiti variniai puč.instr. 5 5 5 2 1
trimitas 2 2 - 1 2
akordeonas 6 6 6 7 8
Salako Muzikos 23 22 21 16 22
fortepijonas 23 22 21 16 16
trombonas - - - - 1
kiti variniai puč.instr. - - - - 4
trimitas - - - - 1
Dailės 70 66 60 78 85
Choreografijos 59 33 57 60 62

IŠ VISO MOKINIŲ 254 228 232 245 262

V. UGDYMO KOKYBĖ

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

Mokslo
metai

Absolventų skaičius mokslo metų
pabaigoje

Absolventų, gavusių papildomo
ugdymo pažymėjimus, skaičius

Muz. sk.
Salako

muz. sk.
Dailės sk. Choreogr.

sk. Muz. sk.
Salako

muz  sk.
Dailės sk. Choreogr.

sk.
2008-2009 9 4 13 9 9 4 13 9
2009-2010 13 5 10 8 12 6 10 8
2010-2011 8 - 15 - 8 - 15 -

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

Mokslo metai
Metinis vidurkis

10-9 balai
Metinis vidurkis

8-7 balai
Metinis vidurkis

6-5 balai

Metinis
vidurkis
4-1 balai

Palikti
kartoti  kursą

Muzikos   skyrius
2008-2009 67 30 3 - -
2009-2010 69,4 26,9 3,7 - -
2010-2011 72,4 22,9 3,8 0,9 -

Choreografijos   skyrius
2008-2009 82,4 17,6 - - -
2009-2010 81,5 18,5 - - -
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2010-2011 81,1 18,9 - - -
Dailės skyrius

2008-2009 90 10 - - -
2009-2010 84,9 15,1 - - -
2010-2011 81,7 16,7 1,6 - -

26. Mokinių dalyvavimas bei pasiekimai rajoninėse, respublikinėse,
tarptautinėse konkursuose, festivaliuose ir kituose renginiuose. Lentelėje pajuodintu šriftu
išskirti konkursai ir laureatų ar diplomantų diplomų gavimas.

Nr.
Renginio pavadinimas Data Kolektyvai, mokiniai, nuopelnai

1. V-asis respublikinis populiariosios dainos festivalis
,,Baltumo šventė-2011“ klube ,,Combo“ Kaune

2011-01-14 3 mokiniai

2. Tarptautinių konkursų laureatų ir jų pedagogų
pagerbimo iškilmės LR Prezidento rūmų Baltojoje
salėje ir vyriausybės rūmuose

2011-02-01 1 mokinė

3. Respublikinis vaikų piešinių konkursas
,,Lietuvos kovų ir netekčių istorija“

2011-02-07 12 mokinių piešiniai
(2 III vietos laueatai, 2
paskatinamosios vietos)

4. Koncertas Zarasų pensionate 2011-02-17 Muzikos ir Choreografijos skyrių
mokiniai

5. Tarptautinis vaikų žemėlapių konkursas
,,Gyvename vieningame pasaulyje“

2011-02-20 5 mokinių piešiniai
(1 diplomantė)

6. Muzikinė popietė ,,Meilės lietus“ Zarasų viešojoje
bibliotekoje

2011-02-22 Muzikos sk. mokiniai

7. I respublikinis festivalis ,,Skambioji fleita 2011“
Kauno Miko Petrausko muzikos mokykloje

2011-02-25 8 mokinės

8. Tarptautinis konkursas ,,Jaunimo pasaulio
forumas“

2011-01-25 2 mokinių piešiniai

9. Vilniaus m. ir Vilniaus apskrities muzikos bei
meno mokyklų moksleivių atranka (II turas) į
Tarptautinį akordeonistų konkursą Vilniaus
Juozo Tallat-Kelpšos  konservatorijoje

2011-02-26 2 mokiniai
(1 mokinys iškovojo teisę
dalyvauti respublikiniame
akordeonistų ture)

10. Respublikinis vaikų piešinių konkursas ,,Eglė
žalčių karalienė“

2011-03-01 6 mokinių piešiniai

11. ,,Žvaigždžių koncertas“ Šv. Kotrynos Bažnyčioje
Vilniuje

2011-03-04 2 mokinės

12. Respublikinis piešinių konkursas ,,Karališkoji
Čiurlionio pasaka“

2011-03-05 9 mokinių piešiniai

13. Koncertai, skirti Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dienai paminėti Zarasų meno mokykloje

2011-03-09
2011-03-10

Choreografijos skyriaus mokiniai ir
Muzikos skyriaus pradinio ugdymo
klasių mokiniai

14. XVII-asis tarptautinis šokių festivalis ,,Gervė 2011“
Visagino kultūros namuose ,,Banga“

2011-03-10 24 Choreografijos skyriaus
mokiniai

15. Respublikinis ,,Vaikų piešinių konkursas ,,Mano
svajonė“

2011-03-17 4 mokiniai
(1 II vietos diplomas, 2
diplomantai)

16. VI-asis tarptautinis jaunųjų atlikėjų kamerinės
ir džiazo muzikos festivalis-konkursas
,,Sąskambiai“ Vilniaus Balio Dvariono
dešimtmetėje muzikos mokykloje

2011-03-18 2 mokinės

17. III-asis respublikinis muzikos ir meno mokyklų
akordeonistų festivalis ,,Ansamblių paradas 2011“
Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje

2011-03-19 2 mokiniai
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Nr.
Renginio pavadinimas Data Kolektyvai, mokiniai, nuopelnai

18. Paroda ,, Stebuklinga M.K.Čiurlionio pasaka“
Zarasų centrinėje bibliotekoje“

2011-03-23

19. IV-asis Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų
festivalis-konkursas ,,Mes Lietuvos vaikai“ I-asis
turas Panevėžyje

2011-03-26 Jaunučių ir jaunių chorai
42 mokiniai
(II laipsnio diplomantai)

20. I-asis respublikinis bendrojo fortepijono jaunųjų
atlikėjų konkursas ,,PIANO FORTE“
Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje
Vilniuje

2011-03-26 2 mokiniai
(1 diplomantas)

21. Šiuolaikinės lietuvių fortepijono muzikos IVasis
Utenos apskrities jaunųjų pianistų konkursas-
seminaras Visagino Česlovo Sasnausko muzikos
mokykloje

2011-03-25 16 mokinių
( 7 laureatai, 7 diplomantės)

22. Tarptautinis jaunųjų atlikėjų konkursas
,,Kaunas sonorum“ Kauno 1-oje muzikos
mokykloje

2011-03-30 2 mokinės

23. Tarptautinis vaikų piešinių konkursas ,,Išgirsti
pačią slapčiausią gamtos kalbą“

2011-03-30 7 mokinių piešiniai
(2 laureatai)

24. Tarptautiniai konkursas ,,Slavų šaltinis“ 2011-03-30 4 mokinių piešiniai
25. Muzikinė kompozicija, skirta teatro savaitei ,,Du

sparnai“ Zarasų Pauliaus Širvio pagrindinėje
mokykloje

2011-03-31 Muzikos skyriaus mokiniai

26. Respublikinis vaikų piešinių konkursas ,,Išgirsti
slapčiausią šv. Velykų paslaptį“

2011-04-02 3 mokinių piešiniai
(1 diplomantas)

27. Tarptautinis akordeonistų konkursas Vilnius
2011 Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos
mokykloje

2011-04-06 2 mokiniai
(1 diplomantas)

28. Respublikinis konkursas ,,Pavasario pažadintas
medis“

2011-04-06 3 mokinių piešiniai
(2 I-os vietos laueatai, 1 II-os
vietos laureatas)

29. Utenos apskrities jaunųjų atlikėjų festivalis
,,Aukštaitijos viltys-2011“ Utenos muzikos
mokykloje

2011-04-08 14 mokinių

30. Vilniaus miesto ir Vilniaus apskrities muzikos ir
meno moksleivių V-asis muzikologijos konkursas
,,Dainuojanti plunksnelė Vilniaus Juozo Tallat-
Kelpšos konservatorijoje

2011-04-09 4 mokiniai
(2 II-os vietos laureatės, 2 III-os
vietos laureatai)

31. Tarptautinis vaikų piešinių konkursas ,,Aš noriu
gyventi“I

2011-04-10 4 mokinių piešiniai

32. Respublikinis vaikų piešinių konkursas ,,Senų
daiktų istorijos“

2011-04-12 9 mokinių piešiniai
(1 speciali padėka)

33. Respublikinis piešinių konkursas ,,Piešiame
sportą“

2011-04-13 1 mokinės piešinys

34. Respublikinis konkursas ,,Mano giminės herbas“ 2011-04-14 1 mokinės piešinys
35. Respublikinis programinės pjesės festivalis

,,Muzikos-vaizduojamasis garsų pasaulis“ Vilniaus
savivaldybės Grigiškių meno mokykloje

2011-04-14 3 mokinės

36. II-asis respublikinis konkursas-festivalis
,,Skambančios spalvos“ Varėnos muzikos
mokykloje

2011-04-14 2 mokiniai
(1 I-os vietos laureatė, 1 II-os
vietos laureatas)

37. Liaudiškų šokių festivalis ,,Suk suk ratelį – 2011“
Švenčionėlių kultūros centre

2011-04-15 22 Choreografijos skyriaus
mokiniai

38. Medinių pučiamųjų instrumentų solistų koncertas
nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje

2011-04
18-20 d.d.

1 mokinė
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Nr.
Renginio pavadinimas Data Kolektyvai, mokiniai, nuopelnai

39. Respublikinis vaikų piešinių konkursas ,,Mano
ašara pasauly niekada išdžius“

2011-04-28 4 mokinių piešiniai
(4 padėkos)

40. Respublikinis jaunųjų pianistų konkursas
,,Konsonansas-disonansas“ Marijampolės
muzikos mokykloje

2011-04-29 4 mokinės
(1 diplomantė)

41. X-asis festivalis ,,JAZZ fontanas“ Kultūros
centre Panevėžio bendruomenių rūmuose

2011-05
6-7 d.d.

2 mokiniai
(1 mokinė III vietos laureatė)

42. Edukacinė ekskursija į tapytojo Šarūno Saukos
tapybos darbų paroda Dusetų dailės galerijoje

2011-05-04 30 mokinių

43. Agitacinis koncertas Zarasų ,,Santarvės“ pradinėje
mokykloje

2011-05-04 Muzikos ir Choreografijos skyrių
mokiniai

44. V respublikinis fortepijoninių ansamblių
festivalis-konkursas Panevėžio Vytauto
Mikalausko menų mokykloje

2011-05-05 4 mokinės (diplomantės)

45. V-asis tarptautinis instrumentinės muzikos
festivalis-konkursas ,,Mažieji talentai 2011“
Utenos muzikos mokykloje

2011-05-06 4 mokinės
(1 laureatė, 1 diplomantė)

46. Respublikinis muzikos ir meno mokyklų
(papildomo) instrumento konkursas-festivalis
,,Jaunieji daigeliai“ Švenčionėlių meno
mokykloje

2011-05-13 2 mokiniai (laureatai)

47. Šokių festivalis Latvijos Respublikos Daugpilio
mieste

2011-05-18 19 Choreografijos skyriaus mokinių

48. Koncertas, skirtas tarptautinei šeimos dienai
paminėti Zarasų meno mokykloje

2011-05-16 Muzikos skyriaus mokiniai

49. XII Leono Povilaičio Tarptautinis šiuolaikinės
lietuviškos fortepijoninės muzikos festivalis-
konkursas Lietuvos kompozitorių namuose Vilniuje

2011-05-20 7 mokiniai

50. Respublikinis Aukštaitijos krašto akordeonistų
festivalis-Anykščiai 2011 ,,Tegyvuoja Akordeonas
!“ Anykščių muzikos mokykloje

2011-05-31 2 mokiniai

51. Baigiamųjų kūrybinių absolventų darbų ir
,,Šventųjų portretų“ paroda Zarasų kultūros centre

2011-05-31
– 07-10

52. III-asis vaikų ir jaunimo gitaros muzikos festivalis
,,Vaikas su gitara“ Rokiškio kultūros centre

2011-06-01 2 mokiniai

53. Mokslo metų uždarymo šventė Zarasų kultūros
centre

2011-06-06 Muzikos ir Choreografijos skyrių
mokiniai

54. Tarptautinis muzikos konkursas ,,Pianello val
Tidone“ Italijos Respublikos Val Tidone mieste

2011-06
10-20 d.d.

3 mokinės
(2 II vietos laureatės,
1  III vietos laureatė)

55. IV Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalis-
konkursas ,,Mes Lietuvos vaikai“ Klaipėdoje

2011-06
11-12 d.d.

Jaunučių ir jaunių chorai
42 mokiniai, abu chorai gavo II
kategoriją iš keturių

56. Smalvų kraštiečių šventė, Smalvų kultūros namai
Zarasų r.

2011-10-08 15 Muzikos sk. mokinių

57. Respublikinis jaunųjų pianistų fortepijoninės
muzikos konkursas, skirtas komp. Leonui
Povilaičiui atminti Vilniaus Naujosios Vilnios
muzikos mokykloje

2011-11-11 2 mokinės
(1 laureatė)

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

2011-11-26 10 mokinių

59. Tarptautinis fortepijoninių ansamblių konkursas
,,Muzikinės akimirkos-2011“ Utenos muzikos
mokykloje

2011-12-02 14 mokinių
(2 laureatai, 6 diplomantai)
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Renginio pavadinimas Data Kolektyvai, mokiniai, nuopelnai

60. Kalėdiniai koncertai bei Dailės skyriaus mokinių
darbų peržiūros Zarasų meno mokykloje

2011 m.
gruodžio
mėn.

Visi Muzikos, Salako Muzikos,
Dailės ir Choreografijos skyrių
mokiniai

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

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

VI.PEDAGOGAI

29. Mokytojų skaičius bei kvalifikacija.

Skyrius
Iš viso

mokytojų

Iš jų

Mokytojai
Vyresnieji
mokytojai

Mokytojai
metodininkai

Mokytojai
ekspertai Neatestuoti

Muzika 15 1 11 3
Dailė 3 1 2
Choreografija 3 2 1

Iš viso 21 1 12 7 - 1
% 4,8 57,1 33,3 4,8

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

31. Mokytojų ne specialistų mokykloje nedirba.
32. Mokytojų skaičius ir procentas dirbančių antraeilėse pareigose. Mokykloje

antraeilėse pareigose dirba 2 mokytojai, t.y. 9,5 %.

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

34. Mokytojų pensininkų skaičius. Mokykloje dirba 3 mokytojai pensininkai, t.y.
14,3 .

35. Mokinių ir pedagogų santykis. Vienam mokytojui tenka 12,5 mokinių.

36. Mokytojų trūkumas, pagal atskirus mokomuosius dalykus. Pradedama jausti
koncertmeisterio specialisto trūkumas, kadangi esamas specialistas yra pensininkas.

37. Mokytojų, turinčių daugiau kaip 36 val. per savaitę darbo krūvį, etatą (nuo 2008-09-
01 etatas 30 val.), skaičius ir procentas. Nėra.

VII.ETATINIAI DARBUOTOJAI

38. 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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39. Mokinių ir etatinių darbuotojų santykis. Vienam darbuotojui tenka 47,6
mokinio.

VIII.VIDAUS AUDITAS

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

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

IX. METODINĖ VEIKLA

42. 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 mokytojams, kokius renginius reikia organizuoti mokykloje. Pasitarimuose aptariami ir
asmeniškai mokytojams iškilę su darbu susiję klausimai.

43. Bendradarbiavimas su įvairiomis institucijomis. Mokykla bendradarbiauja su
Zarasų viešąja biblioteka, Zarasų kultūros rūmais, Zarasų jaunimo centru, Dusetų meno mokykla,
Zarasų „Santarvės“ pradine mokykla, Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija, Zarasų „Ąžuolo
gimnazija bei Zarasų mokykla - darželiu „Lakštingala“, visuomeninėmis jaunimo organizacijomis.
Mokyklos direktorius dalyvauja Muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacijos veikloje ir yra
išrinktas į šios asociacijos tarybos narius.

X. VEIKLOS PROBLEMOS IR IŠVADOS

44. Mokyklos veiklos problemos.
Patalpų problemos.
2011 metų rugpjūčio mėnesį mokykla persikėlė į buvusį Zarasų vaikų globos namų

pastatą. Persikėlimo darbus apsunkino tai, kad šiems darbams nebuvo skirta lėšų, pastatas nebuvo
remontuojamas ir pritaikomas mokyklos veikloms vykdyti. Šiuo metu labai svarbus darbas – išimti
higienos pasą. Tam, kad jį gautume reikalingas choreografijos skyriaus patalpų bei keramikos
klasės remontas. Kadangi esamose patalpose esame ne vieni, ta pačia laiptine naudojasi ir kiti
pašaliniai žmonės, reikia įrengti pertvaras su durimis.

Naujose patalpose iškilo aktų salės problema - galime sutalpinti tik 85 žiūrovus.
Turint omenyje, kad mokykloje mokosi 262 mokiniai, kurie pagal mokykloje galiojančias vertinimo
tvarkas, nors kartą per pusmetį privalo pasirodyti koncerte tėveliams ir visuomenei, susidaro didelė
problema – dažnai klausytojai koncerto turi klausyti  šalia salės esančiame koridoriuje. Dar didesnė
problema, kad šokėjai šioje salėje pasirodyti visiškai negali. Kitos įstaigos sale naudotis nelabai
įmanoma vien dėl to, kad turime salėje ne tik koncertuoti, bet ir repetuoti. Todėl, norint pravesti
pavyzdžiui kalėdinius renginius, salę turėtume užsiimti visam gruodžiui, o šiuo laikotarpiu juk
renginiams ruošiasi visi. Kitas pavyzdys – mokykloje vykęs Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos
konkurso „Dainų dainelė“ rajoninis turas. Šiais metais renginys dėl mažos salės buvo ganėtinai
komplikuotas, nors galime pastebėti, kad kita – akustikos – prasme, ši salė turi pliusų. Manau
ateityje salę reikėtų formuoti pirmame aukšte, šalia administracijos. Tam reikėtų išgriauti keletą
sienų ir atlikti kosmetinį remontą. Tokiu atveju atsivertų graži salė su kolonomis, kurioje galėtume
organizuoti ne tik muzikantų ir šokėjų koncertus, bet ir dailės skyriaus mokinių darbų parodas,
kadangi darbus galėtume kabinti ant kolonų.
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Problemą sudaro ir biudžete šildymui skirtų lėšų trūkumas. Šios išlaidos sueikvoja
didžiąją dalį metinės tėvų įnašų sumos. Būtų gerai, kad mokyklos biudžete būtų numatyta bent jau
20 tūkst. Lt., o 2011 metais šildymui biudžete buvo skirta tik 8 tūkst. Lt.

Ugdymo turinio problemos.
Per Lietuvos muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacijos ataskaitinį susirinkimą,

kurio metu kiekvienas regionas pateikė ataskaitas, paaiškėjo, kad mūsų rajonas lyg ir vienintelis yra
atsisakęs muzikos istorijos pamokų. Sunkmečio laikotarpiu teko atsisakyti beveik visų ansamblinio
muzikavimo pamokų, kurios yra labai svarbios muzikalios asmenybės vystymui, įdomios,
skatinančios mokinius mokytis. Manome, kad muzikos ir dailės istorijos bei ansamblinio
muzikavimo pamokas reikėtų atstatyti.

Instrumentų problema.
Neramina ir mokyklos turimų instrumentų būklė, kadangi jie yra labai seni arba jų

visai neturime. Anksčiau, bent po vieną instrumentą per metus įsigydavome iš tėvų įnašų, o šiuo
metu, per krizę sumažinus biudžetą, didžiąją dalį tėvų įnašų privalome skirti šildymui ir kitoms
ūkinėms reikmėms. Na, žinoma, fortepijono savo jėgomis tai įsigyti tikrai nesugebėsime. O su
esamais fortepijonais, net ir profesionalai sunkiai išspaudžia gražų atlikimą. Blogiausia tai, kad
jaunieji atlikėjai pripratę prie mūsų fortepijono skambesio, sunkiai prisitaiko nuvykę į konkursus.
Be to, prieš ir po kiekvieno renginio reikalingas remontas, o tai kainuoja. Būtų labai svarbu, kad iš
surinktų tėvų įnašų nors šiek tiek, kaip buvo prieš sunkmetį, liktų lėšų instrumentų įsigijimui.

Dalyvavimo konkursuose problemos.
Ugdymo kokybę gerina, mokinių mokymąsi skatina bei 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 dažnai tenka tik pasvajoti, nors dauguma vaikų atneša rajonui tik garbę,
kadangi grįžta su laureatų diplomais. 2011 metais mokyklos mokiniai dalyvavo 34 konkursuose, iš
kurių parsivežė 32 laureatų bei 25 diplomantų diplomus. Pastebima problema jauniesiems
šokėjams, kadangi jiems organizuojamuose konkursuose, vyrauja nuostata, kad muzika turi būti
atliekama gyvai. Tai reiškia šokėjų kolektyvai turi turėti savo kapelą, o šiuo metu mokykloje tokio
kolektyvo nėra. Šis klausimas buvo svarstomas mokyklos taryboje, kuri pritarė kapelos vadovo
paieškoms. Be to, subūrus kapelą, atsirastų tam tikrų instrumentų poreikis, kuriems įsigyti būtų
reikalingos papildomos lėšos. Mokyklos taryboje buvo svarstomas ir transporto užsakymo mokinių
vežimui į konkursus klausimas. Tarybos manymu, šios išlaidos turėtų būti numatomos savivaldybės
biudžete.

Siūlome Švietimo (formalaus ir neformalaus) programoje įvesti atskirą
priemonę „Gabiausių vaikų dalyvavimo konkursuose užtikrinimas“, kurioje būtų numatytos
lėšos dalyvavimo konkursuose išlaidų finansavimui. Tai būtų geriausia gabiausių vaikų rėmimo
(skatinimo) forma.

Direktorė Sigita Keršienė


