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I. ĮŽANGA

1. Įstaigos pristatymas:
1.1. Zarasų meno mokykla, Dariaus ir Girėno g.11/15 , LT-32129, Zarasai, tel./faks.

8385 30579, meno.mok@zarasai.lt, www.zmm.lt .

1.2. Direktorė Sigita Keršienė, pedagoginis stažas – 12,5 metų, vadybinės kategorijos
neturi.

1.3. Vykdomos programos:

1.3.1. Muzikos skyriaus ugdymo programa:
Nr. Programos pavadinimas Programos trukmė ir paskirtis Mokinių amžius
1. Pradinio muzikinio

ugdymo programa
3 metai. Formuojami pradiniai
muzikiniai pagrindai ir įgūdžiai.

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

2. Pagrindinio muzikinio
ugdymo programa

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

Mokiniai, baigę pradinio muzikinio
ugdymo programą.

3. Tikslinio (išplėstinio)
muzikinio ugdymo
programa

1-3 metai. Tolesnis muzikinių
gebėjimų ir saviraiškos plėtojimas,
muzikinių kompetencijų siekimas,
pasirengimas profesijos pasirinkimui.

Mokiniai, baigę pagrindinio
muzikinio ugdymo programas.

4. Kryptingo muzikinio
ugdymo meno
kolektyvuose programa

1-4 metai. Kolektyvinio
muzikavimo, sceninės kultūros,
meno interpretacijos ir meninės
saviraiškos įgūdžių plėtojimas.

Mokinių amžius neribojamas,
vaikai priimami pagal kolektyvo
dalyvių amžių.

1.3.2. Choreografijos skyriaus ugdymo programa:
Nr. Programos pavadinimas Programos trukmė ir paskirtis Mokinių amžius
1. Pradinio choreografijos

ugdymo programa
2 metai. Formuojami pradiniai
choreografijos pagrindai ir įgūdžiai.

Pradėti mokytis rekomenduojama
7-11 metų vaikams

2. Pagrindinio choreografijos
ugdymo programa

4 metai. Įgytų choreografijos įgūdžių
ir žinių tobulinimas.

Mokiniai, baigę pradinio
choreografijos ugdymo programą

3. Tikslinio (išplėstinio)
choreografijos ugdymo
programa

1-3 metai. Tolesnis choreografijos
gebėjimų ir saviraiškos plėtojimas.

Mokiniai, baigę pagrindinio
muzikinio ugdymo programas

4. Kryptingo choreografijos
ugdymo meno

1-4 metai. Kolektyvinio muzikavimo
(šokimo), sceninės kultūros, meno

Mokinių amžius neribojamas,
vaikai priimami pagal kolektyvo
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Nr. Programos pavadinimas Programos trukmė ir paskirtis Mokinių amžius
kolektyvuose programa interpretacijos ir meninės saviraiškos

įgūdžių plėtojimas.
dalyvių amžių.

1.3.3. Dailės skyriuje:
Nr. Programos pavadinimas Programos trukmė ir paskirtis Mokinių amžius
1. Pradinio dailės ugdymo

programa
2 metai. Pradinių dailės pagrindų ir
Įgūdžių formavimas.

Pradėti mokytis rekomenduojama
9-12 metų vaikams.

2. Pagrindinio dailės
ugdymo programa

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

Pradėti mokytis rekomenduojama
11-14 metų vaikams.

3. Tikslinio (išplėstinio)
dailės ugdymo programa

1-3 metai. Tolesnis meninių
gebėjimų ir saviraiškos plėtojimas,
kompetencijų siekimas, pasirengimas
profesijos pasirinkimui.

Mokiniai, baigę pagrindinio dailės
ugdymo programą.

2. Mokiniai:
2.1. Mokykloje besimokančių mokinių skaičius (2013 m. rugsėjo 1 d.):

Nr. SKYRIUS
PROGRAMOS   PAVADINIMAS

IŠ  VISO
Pokytis

lyginant su
2012 m.

Paruošia-
moji grupė

Pradinis
ugdymas

Pagrindinis
ugdymas

Tikslinis
ugdymas

1. MUZIKOS 33 47 3 83 -5
1.1. Fortepijonas 16 25 3 44 -5

1.2. Styginiai instrum. 7 11 0 18 -1

1.2.1. Smuikas 1 3 0 4 -1

1.2.2. Gitara 6 8 0 14 0

1.3. Pučiamieji instrum. 6 7 0 13 +1
1.3.1. Fleita 5 5 0 10 +1

1.3.2. Kt. variniai instr. 0 2 0 2 0

1.3.3. Trimitas 1 0 0 1 0

1.4. Akordeonas 4 4 0 8 0
2. SALAKO MUZIKOS 11 7 0 18 +5
2.1. Fortepijonas 5 7 0 12 +4
2.2. Pučiamieji instrum. 6 0 0 6 +1
2.2.1. Kt. variniai instr. 4 0 0 4 0

2.2.2. Trimitas 2 0 0 2 +1

3. CHOREOGRAFIJOS 25 42 0 67 -9
4. DAILĖS 35 6 47 0 88 -7
5. IŠ VISO MOKYKLOJE 35 75 143 3 256 -16

2.2. Mokinių, atleistų nuo mokesčio už mokslą, skaičius:

Nr. SKYRIUS
Mokinių
skaičius

(2013-09-01)

Atleistų nuo mokesčio už
mokslą skaičius

Pokytis lyginant
su 2012 m.

50 % 100 % 50 % 100 %
1. Muzikos skyrius 83 12 (14,5%) 3 (3,6%) +3 -4
2. Salako muzikos skyrius 18 0 7 (38,9%) 0 +2
3. Choreografijos skyrius 67 6 (9%) 7 (10,5%) 0 -7
4. Dailės skyrius 88 3(3,4%) 10 (11,4%) -1 -4
5. Iš viso 256 21 (8,2%) 27 (10,6%) +2 -13

2.3. Pavežamų iš mokyklą mokinių skaičius: 2 mokiniai.



3

3. Darbuotojai
3.1. Darbuotojų skaičius pagal pareigybes bei kvalifikacines kategorijas:

Etatiniai  darbuotojai Mokytojai
Pareigybė Žmonių

skaičius
Etatų

skaičius
Kvalifikacinė
kategorija

Žmonių
skaičius

Valandų
skaičius

Iš jų
kontakti-
nių val.

Direktorius 1 1 Neatestuoti - - -
Vyr. buhalteris 1 1 Mokytojai - - -
Sekretorius 1 1 Vyr. mokytojai 11 279,8 231
Pavaduotojas ūkiui 1 1 Mokyt. metodininkai 8 197,1 152,5
Valytojas 2 1,5 Mokytojai  ekspertai - - -

Iš viso 6 5,5 Iš viso 19 476,9 383,5
Savivaldybės nustatytas

maksimalus etatų skaičius 5,5
Savivaldybės nustatytas maksimalus

kontaktinių valandų skaičius 475

3.2. Vykdant 2013 – 2015 metų mokyklos atestacijos programą 2013 metais buvo
atestuotas 1 mokytojas mokytojo metodininko kvalifikacinei kategorijai.

4. Naudojamos patalpos:
Pastato adresas Plotas (m²) Pastabos
Dariaus ir Girėno g. 11/15,
Zarasai

1277,36
Vienam vaikui tenka 5,4 m². Patalpoms
reikalingas remontas.

Laisvoji a. 19/2, Salakas, LT-
32216, Zarasų raj. 30,15

Vienam vaikui tenka 1,7 m². Patalpos tvarkingos.

Iš viso 1307,51

5. Biudžetas 2013 m (biudžetinių metų  pabaigos duomenys):
5.1. Skirta lėšų:

Mokyklos finansiniai šaltiniai Lėšos tūkst. Lt
2012 m. 2013 m.

Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) 685,9 669,8
Pajamos už teikiamas paslaugas SB (SP) 52,8 75,9
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija (MK) 75,1 49,6
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF - -
Kitos lėšos (labdara, parama, 2% GM) 1,9 0,7

Iš viso 815,7 796,0

5.2. Mokinio krepšelio (MK) ir mokymo aplinkos (MA) lėšų panaudojimas:

Nr. Paskirtis
Panaudota 2013 m.
Tūkst. Lt. %

1. Mokinio krepšelio lėšos: 49,6 100
1.1. Darbo užmokesčiui su sodra 49,6 100
2. Savivaldybės biudžetas (suma 2.1. – 2.10): 723,7 100

2.1. Darbo užmokesčiui su sodra 656,1 90,7
2.2. Konkursų dalyvių startiniams mokesčiams 2,5 0,4
2.3. Transporto nuomai 1,3 0,2
2.4. Mokymo priemonėms Dailės skyriui 2,1 0,3
2.5. Šokėjų drabužių įsigijimui 0,8 0,1
2.6. Kvalifikacijos tobulinimui 1,2 0,2
2.7. Šildymui 32,4 4,4
2.8. Elektrai 6,0 0,8
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2.9. Kitoms reikmėms (ryšiai, vandentiekis, paslaugos, kanc. ir ūkinės pr. ir pan.) 21,5 2,9
2.10. Turtui įsigyti - -

3. Mokymo aplinkos dydis 1 mokiniui 2,8
4. Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis 2,2

5.3. Kreditorinis ir debetinis įsiskolinimas metų pradžioje ir pabaigoje:
Įsiskolinimas 2013 metų pradžioje 2013 metų pabaigoje
Kreditorinis  įsiskolinimas 0,8 15,6
Debetinis įsiskolinimas 8,3 7,9

5.4. Apibendrinimas (taupymas, kreditorinių įsiskolinimų priežastys). Patvirtinti
asignavimai nebuvo viršyti. Kreditorinis įsiskolinimas susidarė todėl, kad buvo pervesti ne visi
patvirtinti  asignavimai gruodžio mėn. darbo užmokesčiui. Dėl lėšų trūkumo 2013 metams darbo
užmokestis mokytojams buvo skaičiuojami pagal minimalius koeficientus, minimalų papildomų
valandų skaičių, minimalų ugdymo turinio valandų išdėstymą. Netekus koncertmeisterio nebuvo
priimtas naujas darbuotojas.

II. VADOVO DARBAS ĮGYVENDINANT MOKYKLOS TIKSLUS IR
NUSTATYTAS FUNKCIJAS

6. Strateginis įstaigos valdymas.
6.1. Mokykla įgyvendina savivaldybės strateginio plano tikslo “Kokybiškos, visiems

prieinamos ir tęstinės švietimo sistemos sukūrimas” uždavinio „Didinti vaikų ir jaunimo užimtumo
įvairovę, sudaryti palankias sąlygas saviraiškai“ priemonę „Plėtoti neformaliojo vaikų švietimo ir
ugdymo paslaugas, gerinti jų kokybę“. Organizavau strateginio veiklos plano sudarymo darbus.

6.2. 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.

6.3. Mokyklos misija. Tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius,
padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais, ugdyti jų kompetencijas plėtojant prigimtinius vaiko
gebėjimus.

6.4. Mokyklos metinės veiklos programos tikslai, uždaviniai, vykdytos priemonės:
Tikslai Uždaviniai Vykdytos priemonės

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.

Sudariau ir suderinau su savivaldybe ugdymo planą.
Sudariau ir suderinau su mokyklos taryba metinę
veiklos programą.
Organizavau ugdymo plano vykdymą pagal
mokyklos skyrių ugdymo programas.
Užtikrinau administracinį darbą įgyvendinant
mokykloje vykdomas programas.

1.2. Skleisti informaciją
apie mokyklos veiklą bei
pasiektus rezultatus.

Sukūriau ir kuruoju mokyklos internetinę svetainę,
tvarkiau video ir foto archyvą.
Organizavau straipsnių apie mokyklos veiklą
publikavimą laikraštyje „Zarasų kraštas“ bei krašto
internetinėse svetainėse.
Dalyvavo 3-juose muzikos ir meno mokyklų
asociacijos tarybos posėdžiuose.

1.3. Diegti dorovės,
sveikos gyvensenos,
bendrąsias žmogaus
vertybes.

Prižiūrėjau, kad mokykloje vykdoma veikla skatintų
mokyklos bendruomenės sveiką gyvenseną, moralų
elgesį, skatinant bendrąsias žmogaus vertybes.
Užtikrinau, kad mokykloje būtų laikomasi etikos ir
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Tikslai Uždaviniai Vykdytos priemonės
moralės nuostatų.

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

2.1. Gerinti ir naujinti
techninę mokyklos bazę bei
aplinkos higieną.

Pasitelkiant viešųjų darbų programą organizavau
šokių klasės remonto darbus.
Organizavau 32 baltinių ir 24 porų kojinių
choreografijos skyriaus mokinių kolektyvo tautiniai
aprangai siuvimo darbus.
Organizavau pianinų bei fortepijonų remonto ir
derinimo darbus.
Buvo užtikrinta patalpų švara ir higiena.
Organizavau darbus higienos pasui gauti.

2.2. Siekti profesionalaus,
kokybę ir teisėtumą
užtikrinančio, kolektyvo
darbo, skatinant nuolatinį jų
profesinės kompetencijos
augimą.

Vykdžiau kolektyvo darbo kontrolę.
Buvo skelbiami seminarų, mokymų grafikai,
kuriuose darbuotojus skatinau dalyvauti,
sudarydama sąlygas dalyvavimui.
Vidutiniškai per metus 1 mokytojas kvalifikaciją
kėlė 2 kartus.
Sudariau mokytojų atestacijos programą bei
organizavau atestacijos komisijos darbą.

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.

Organizavau kolektyvo darbų  ir atsakomybių
pasiskirstymą dėl mokyklinių koncertų
organizavimo.
Buvo organizuoti Vasario 16-osios, Kovo 11-osios
minėjimai, agitacinis koncertas Zarasų „Santarvės“
prad. mokykloje, Šeimos dienos šventė, mokslo
metų baigimo bei pradžios šventės, Kalėdinių
koncertų tėveliams ir visuomenei ciklas.
Sudariau sąlygas mokinių bei mokytojų vykimui į
konkursus bei kitus renginius.
Skatinau bei padėjau mokytojams ieškoti partnerių
bendradarbiavimui iš užsienio.
Organizavau projekto „Ištieskime ranką“ paraiškos
pateikimą kultūros ministerijai bei gavus
finansavimą organizavau jo vykdymą.

3.2. Dalyvauti kitų įstaigų
organizuojamuose
konkursuose, festivaliuose,
parodose, kituose
renginiuose.

Organizavau mokinių ir jų mokytojų dalyvavimą
Zarasų turistinio sezono atidarymo šventėje, Vaikų
gynimo dienos šventėje, Neįgaliųjų dienos šventėje,
Žemės ūkio mokyklos jubiliejinėje šventėje, Zarasų
viešosios bibliotekos bei Zarasų krašto muziejaus
bei Zarasų kultūros centro organizuojamuose
renginiuose.

6.5. Mokyklos projektinė veikla:

6.5.1. „Ištieskime ranką jaunajam talentui“ – jau 8 metus vykdomas projektas, kurio
metu vaikams sudaromos sąlygos vykti į konkursą užsienyje bei mokykloje organizuojamas
seminaras – praktikumas Aukštaitijos regiono mokytojams bei jų mokiniams, kurio metu lektoriais
kviečiami žymūs Lietuvos pianistai (R.Zubovas, J.Dvarionas ir kt.). Šiam projektui finansuoti
teikiamos paraiškos į LR Kultūros ministeriją. Šiais metais buvo gauta parama – 6 tūkst.Lt. gabiausi
jaunieji pianistai su mokytojais vyko į konkursą Italijoje ir parsivežė savo amžiaus kategorijų du 1-
os vietos bei 2-os vietos diplomus.

6.5.2. Mokykla dalyvavo projekte „Kuriame respubliką“. Tai respublikinis projektas,
kurį įgyvendino VšĮ „Pilietinės visuomenės institutas“. Projekto metu direktorės suburta 8 mokinių
bei 1 mokytojo komanda dalyvavo mokymuose, kuriuose buvo generuojama pilietiškumo ugdymo
idėjos. Vėliau komanda vykdė projektą, kurio metu buvo organizuojama Vaikų gynimo dienos
šventė.
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6.5.3. Šiuo metu Lietuvos kultūros tarybai dėl dalinio finansavimo yra pateiktos
dviejų projektų, susijusių su jaunųjų mokyklos atlikėjų dalyvavimu konkursuose užsienyje,
paraiškos.

7. Ugdymo veiklos proceso valdymas
7.1. Ugdymo turinio vadyba. 2013 metais mokyklos vadovas aktyviai dalyvavo

diskusijose, susirinkimuose bei mokymuose apie formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų
sampratos bei rekomendacijų dėl formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo
ruošimą bei projekto „Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir išbandymas
savivaldybėse“ organizuojamose veiklose (diskusijose, mokymuose, pasitarimuose). Mokyklos
kolektyvui pristačiau formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų sampratos bei
rekomendacijų dėl formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo projektai bei sudariau
darbo grupę mokyklos ugdymo programų bei turinio peržvalgai ir korekcijai. Pažymėtina tai, kad
nuo 2009 metų asignavimai mokyklai buvo labai stipriai mažinami, tai sąlygoja ugdymo turinio
siaurumą bei kokybę. Šioms problemos spręsti, pasitelkiau visą kolektyvą ir tik sklandaus
susikalbėjimo dėka pavyko pasiekti gerų rezultatų. Mokyklos ugdymo procesui labai svarbu  yra
dalyvavimas konkursuose, festivaliuose ir panašiuose renginiuose. Mokyklos mokytojai su
mokiniais gausiai juose dalyvauja ir parsiveža daug laureatų diplomų. Kaip svarbesnius laimėjimus
reikėtų įvardinti pasiekimus tarptautiniuose konkursuose užsienyje: penktos klasės šokėjų
kolektyvas tarptautiniame folkloro festivalyje „Pasaulio folkloras“ Lenkijoje užėmė II-ą vietą, XI-
ame tarptautiniame solistų – akordeonininkų konkurse „Naujesne-2013“ Latvijoje šeštos klasės
akordeonininkas iškovojo Grand Prix laureato diplomą bei tarptautiniame muzikos konkurse
„Pianello val Tidone“ Italijoje trečios klasės pianistė bei fortepijoninis ansamblis pelnė 1-asias
vietas.

7.2. Dalyvavimo konkursuose, festivaliuose bei juose pelnytų diplomų skaičius:

Nr. Skyrius
Konkursų, festivalių

skaičius
Juose dalyvavusių
mokinių  skaičius

Laimėtų diplomų
skaičius

1. Muzikos 22 96 44
2. Salako muzikos 0 0 0
3. Choreografijos 4 124 1
4. Dailės 7 47 0
5. Iš viso: 33 267 45

III. APIBENDRINIMAS

8. Problemos.
8.1. Mokinių saugumo užtikrinimo problema. 2011 m. mokykla buvo perkelta į

pastatą, kuriame įsikūrę ir svečių namai. Mokyklos mokiniai ir svečių namų gyventojai priversti
naudotis vienu, tuo pačiu įėjimu bei laiptine. Tokia susidariusi padėtis neleidžia mokyklos vadovui
užtikrinti mokinių saugumo, kadangi viešbutyje gyvena nepažįstami suaugę žmonės. Siūlau kuo
skubiau ieškoti lėšų laiptinės bei koridorių sutvarkymo darbų atlikimui, kadangi vadovui šią
problemą išspręsti galimybių nėra.

8.2. Fortepijonų būklės problema. Mokyklos fortepijonai įsigyti 1973 metais ir šiuo
metu yra tragiškos techninės būklės. Jų detalės yra susidėvėjusios ir prieš kiekvieną renginį
reikalaujančios naujo derinimo, kas sąlygoja dideles eksploatacines išlaidas, o paskutiniu metu jau
ir tai nepadeda. Mokyklos jaunieji pianistai yra stiprūs atlikėjai, pelnantys diplomus ne tik
Lietuvoje, bet Prancūzijoje, Italijoje. Mokykloje tradiciškai vykdomi seminarai praktikumai visos
respublikos fortepijono mokytojams ir mokiniams, o lektoriais kviečiami žymūs pianistai dėstytojai,
kaip Rokas Zubovas (dailininko ir kompozitoriaus M.K. Čiurlionio proanūkis), Justas Dvarionas
(kompozitoriaus B.Dvariono anūkas) ir kt. Tokia veikla jauniesiems mokyklos pianistams padeda
pasiekti puikių rezultatų, teigiamai veikia mokyklos autoritetą bei padeda plėtoti viešuosius ryšius
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respublikos mastu. Neįsigijus naujo fortepijono šias veiklas reiktų stabdyti, o muzikos skyriaus
veikla taptų labai sudėtinga. Salėje prie fortepijono vykdomi ir visi mokinių žinių bei gebėjimų
patikrinimai, baigiamieji egzaminai. Šiuo metu mūsų pianistai besiruošiant išvykti į konkursą jau į
salę prie fortepijono repetuoti neina, kadangi tai ydinga atlikėjo klausai ir skambinimo technikai.
Siūlau ieškoti galimybės skirti lėšų naujo fortepijono įsigijimui.

8.3. Netinkamos aktų salės problema. Mokyklos salė yra per maža ir tinkama tik
muzikantų pasirodymams ir gebėjimų vertinimo renginiams. Didelė problema, kad šokėjai joje
pasirodyti visai negali, nes scenoje telpa tik instrumentai. Siūlyčiau šią problemą spręsti ieškant
galimybių salę įrengti buvusioje vaikų globos namų valgyklos patalpoje.

8.4. Koncertinės šokėjų aprangos problema. Mokykla turi tik vyresnių klasių
kolektyvui tautinių šokių aprangą. Šiais metais buvo pasiūta baltiniai ir kojinės mažesniųjų klasių
kolektyvui. Pati šokių mokytoja yra pasiuvusi iš nurašytų blogų dainininkų sijonų tautinius
sijonukus mažosios šokėjoms bei šiek tiek liemenių. Tačiau su tokia apranga pasirodyti kur nors
sudėtinga ir gėda, o klasikinio šokio sceninių drabužių iš viso neturime. Šią problemą galima būtų
spręsti kiekvienais metais skiriant nors šiek tiek lėšų iš tėvų įnašų. Deja, šiuo metu jos skiriamos
ugdymo turiniui užtikrinti (mokytojų darbo užmokesčiui), šildymui ir kitoms būtinosios ūkinėms
išlaidoms apmokėti.

8.5. Pavaduotojo ugdymui pareigybės problema. Šiuo metu mokykloje nėra
pavaduotojo ugdymui pareigybės, o tai įtakoja ugdymo proceso vadybos efektyvumą.

9. Išvados ir pasiūlymai. Šiuo, ekonomiškai sudėtingu, laikotarpiu, stengiuosi
mokyklai paskirtus asignavimus naudoti ekonomiškai ir efektyviai. Jau ne vieni metai mokytojai
dirba su minimaliais koeficientais, jiems tarifikuojamas minimalus papildomų valandų skaičius,
ugdymo procesas bandoma sustyguoti taip, kad su minimaliomis valandomis būtų užtikrinamas
efektyvus ugdymo rezultatas. Atkreipiu dėmesį, kad ir mokyklos administracinės išlaidos yra labai
pigios, kadangi mokykla išnaudoja tik 5,5 etato (direktorius, buhalteris, sekretorius, pavaduotojas
ūkiui ir valytojos). Mokykloje nėra pavaduotojo ugdymui, o tai sąlygoja ugdymo procesų valdymo
bei vidaus audito problemų, kurios kyla dėl laiko trūkumo ir per didelės vadovo darbo apimties.
Siūlyčiau padidinti meno mokyklos leistinų etatų skaičių iki 6,5 etatų, kad mokykloje būtų
pavaduotojo ugdymui pareigybė.

Tam, kad mokyklos vadovas po truputį galėtų spręsti susikaupusias instrumentų, baldų,
ugdymo priemonių, informacinių technologijų, šokėjų sceninių drabužių įsigijimo, smulkaus
patalpų remonto ir panašias problemas, reikėtų, kad patalpų išlaikymo ir kitos ūkinės išlaidos bei
darbo užmokestis būtų užtikrinami mokyklai skiriamame biudžete. Tada iš tėvų įnašų surinktos
lėšos būtų skiriamos aukščiau išvardytoms smulkioms problemoms spręsti. Be to, manyčiau, reikia
ieškoti būdų, kad mokytojams už darbą būtų apmokama pagal leistinų tarifinio atlyginimo
koeficientų vidurkį.

Norint mieste turėti efektyvią ir pažangią meno mokyklą, reikia ieškoti būdų, kaip
didinti šios mokyklos finansavimą.

Direktorė Sigita Keršienė


