
ZARASŲ MENO MOKYKLA 

 

DIREKTORĖ RASA JUŠKĖNIENĖ  

 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2022 – 01 – ___  Nr. VN-___ 

ZARASAI 

 
 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

         Zarasų meno mokykla, adresas: Dariaus ir Girėno g. 11, Zarasai 32129, tel./faks. 8 385 30579, 

info@zmm.lt, www.zmm.lt. 

Direktorė Rasa Juškėnienė, pedagoginis stažas – 7 metai, įgijusi magistro laipsnį. Į direktores 

pareigas perkelta dirbti nuo 2021 m. spalio 1 d., ankstesnės pareigos – direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui. 

Zarasų meno mokykla (toliau – Mokykla) – neformaliojo vaikų švietimo mokykla, vykdanti 

neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programas, taip pat ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

(FŠPU) programas bei suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas. 

1. Mokyklos tikslas: 

Ugdyti visapusiškai brandžias asmenybes puoselėjant mokinių meninę prigimtį ir individualybę, 

atskleidžiant bei plėtojant jų gebėjimus ir talentą. 

2. Uždaviniai bei 2021 metų priemonės jiems siekti: 

2.1. Užtikrinti kokybišką Mokyklos pradinio ir pagrindinio formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo, neformaliojo vaikų ir suaugusių švietimo programų vykdymą. 

Įvykdytos priemonės.  

2021 m. rugsėjo mėn. unikalių mokinių skaičius Mokykloje buvo 236 mokiniai, nuo 2021 m. 

rugsėjo 10 d., po reorganizavimo, prijungus Dusetų meno skyrių, Mokykloje buvo 309 mokiniai. 

Ugdymas vykdomas pagal 10 formalųjį švietimą papildančio ugdymo (FŠPU) programų, 7 

neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programas ir 1 suaugusiųjų neformaliojo švietimo programą. Nuo 

2021 m. rugsėjo mėn. buvo pradėta dėstyti Dailės skyriuje naujas dalykas – keramika (erdvinė 

plastika), choreografijos skyriuje – šiuolaikinis šokis, muzikos skyriuje – vokalinis ansamblis 

„Lunga“.  

2021 m. Mokyklai patvirtintos 34 pareigybės iš jų 24,5 mokytojų. Mokykloje dirba 30 mokytojų, 

iš jų 1 mokytojas ekspertas, 13 mokytojų metodininkų, 10 vyresniųjų mokytojų, 1 neturintis 

kvalifikacinės kategorijos mokytojas.  

Organizuojant ugdymo procesą Mokykloje buvo sudaryta, suderinta ir patvirtinta 2021 metų 

veiklos programa, pedagoginių valandų paskirstymas mokytojams, atlikti reikiami 2021-2022 ir 2022-

2023 m. m. ugdymo plano pakeitimai. Po reorganizavimo, prijungiant Dusetų meno skyrių, buvo 

sutvarkyti visi dokumentai, suvienodintos ugdymo programos, pakeisti mokyklos nuostatai. 2021 m. 

organizuota 23 mokytojų tarybos posėdžių (pasitarimų), 3 mokyklos tarybos posėdžiai, karantino 

laikotarpiu, posėdžiai vyko nuotoliniu būdu, „Teams“ platformoje. Organizuotos mokslo metų 

pradžios bei pabaigos, diplomų teikimo šventės, užtikrintas mokinių pasiekimų bei pažangos 

vertinimo renginių organizavimas bei rezultatų fiksavimas. 2021 m. išrašyti ir įteikti mokyklos 

baigimo pažymėjimai 9 absolventams. Pirmą kartą 2021 m. mokinių priėmimo tėvų prašymai buvo 

priimami virtualioje platformoje „Google Forms“. Mokyklos dokumentacija tvarkoma EDVS 

„@vilys“. 
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2021 m. informacija apie mokyklos veiklą, pasiekimus buvo skelbiama mokyklos interneto 

svetainėje www.zmm.lt bei Facebook paskyroje, rajono laikraštyje „Zarasų kraštas“, interneto 

svetainėje www.zarasai.lt, buvo kaupiamas renginių foto / video archyvas. 

2021 m., esant karantinui, vykdant nuotolinį ugdymą, visi mokytojai dirbo Microsoft Office 365 

TEAMS platformoje, Mokykloje naudojamas elektroninis TAMO dienynas. 

2.2. Tenkinti mokinių, mokytojų bei kitų Mokyklos bendruomenės narių 

saviraiškos poreikį, brandinant jų kūrybinį mąstymą, savarankiškumą. 

Įvykdytos priemonės.  

Atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją bei paskelbtą karantiną Lietuvoje, Mokyklos 2021 metais 

planuojami renginiai įvyko visi, stengėmės įgyvendinti visus numatytus renginius, todėl jie vyko 

įvairiausiomis formomis.  

2021 metais buvo organizuoti renginiai (virtualioje erdvėje): Zarasų meno mokyklos 

organizuojamas tarptautinis fortepijoninės muzikos nuotolinis konkursas „Klajojanti muzika“, 

muzikinis žaidimas-konkursas  skirtas Vasario 16-osios minėjimui „Muzikinė mozaika“, dailės 

skyriaus mokinių darbų paroda languose „Geltona-Žalia-Raudona“, seminaras – praktikumas 

,,Ištieskime ranką jaunajam talentui“, koncertas Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 

darbuotojams, virtualios muzikos istorijos pamokos „V. A. Mocartui atminti“ ir „F. Listui – 210“, 

Zarasu meno mokykla 60-mečio jubiliejaus proga organizavo „Muzikinius vakarus“ visuomenei, 

mokinių atliekamų kūrinių įrašai skambėjo pro mokyklos langus, buvo organizuojama buvusių 

mokinių dailės darbų paroda languose „Iš archyvinio fondo“, paroda buvo pateikta ir virtualiai, 

skaitmenine forma, jubiliejaus proga buvo padarytas filmas apie mokyklą, kuris pristatytas 

socialiniuose tinkluose. Choreografijos skyrius nufilmavo ir sumontavo šokėjų sveikinimą (šokį) 

mokyklai jubiliejaus proga, kuris buvo viešinamas socialiniuose tinkluose. Organizuotos suaugusiųjų 

dailės darbų parodos „Mano žiema“ bibliotekoje ir Mokyklos koncertų salėje, Štadvilių bibliotekoje 

veikia Mokyklos dailės skyriaus mokinių darbų paroda „Apie mus“. Dusetų meno skyriaus Kalėdinė 

dailės mokinių darbų paroda languose bei virtuali paroda. Mokytojai labai daug parodų parengė 

skaitmenine forma, virtualioje erdvėje, sumontuojant filmukus iš mokinių dailės darbų. Šeimos dienai 

skirtas virtualus koncertas, šokėjų virtualus koncertas mamyčių dienos proga „Jums Mamytės, 

vainikas gražiausių žiedų“, „Muzikinė dovana Lietuvai“ – kovo 11-osios koncertas, choreografijos 

skyriaus virtualus koncertas – skirtas Kovo 11-ajai paminėti, šokių dienos proga koncertinis įrašas. 

        Buvo organizuojamos mokslo metų baigimo ir rugsėjo 1-osios šventės. Mokytojų dienos 

renginys. Vyko Kalėdiniai mokinių koncertai salėje, 4 Zarasų meno mokykloje, 1 Salako muzikos 

skyriuje, Dusetų meno skyriaus koncertas vyko virtualioje erdvėje. Muzikos skyriaus pirmokų 

krikštynos. Zarasų meno mokyklos muzikos skyriaus mokinių Advento koncertas vyko Zarasų Švč. 

Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje. Mokykloje vyko tarptautinio Aldonos Dvarionaitės 

jaunųjų pianistų ir mokytojų konkurso - festivalio atidarymo koncertas. Atvira dailės pamoka 

„Gražiname mokyklos aplinką“, mokiniai su mokytoja piešė ant lauko vazonų. Birželio 1 d. šventė 

Sėlių aikštėje. 

       Daugelis renginių vyko virtualioje aplinkoje, nuotoliniu būdu, buvo daromi įrašai, montuojama, 

skaitmeninamos mokinių darbų parodos, viešinama Facebook bei YouTube paskyrose.  

       Mokyklos bendruomenės nariai tęsė tarptautinį bendradarbiavimą, aktyviai dalyvaudami 

nuotoliniuose konkursuose, festivaliuose, parodose su Austrijos, Vokietijos, Prancūzijos ir Latvijos 

mokyklomis. Taip pat, dailės skyrius bendradarbiauja su Anglijos Bradfordo vaikų ir jaunimo meno 

mokykla – Mokykloje veikia paroda „Peizažas vaikų akimis“.  

Mokyklos mokytojai su mokiniais tęsė bendradarbiavimą ir su Lietuvos mokyklomis bei 

įstaigomis ir dalyvavo: Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos, Utenos meno 

mokyklos, Kauno „Vyturio“ gimnazijos muzikos skyrius, Kauno M. Petrausko muzikos mokykla, 

Visagino Č. Sasnausko meno mokykla, Šiaulių pirmoji muzikos mokykla, Ignalinos M. Petrausko 
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muzikos mokykla, Radviliškio muzikos mokyklos, Elektrėnų meno mokyklos, Švenčionėlių meno 

mokykla, Vilniaus B. Jonušo muzikos mokyklos, Alytaus muzikos mokyklos, Vilniaus Algirdo 

muzikos mokyklos ir kt. mokyklų organizuojamuose konkursuose ir festivaliuose. Mokyklos 

bendruomenės nariai dalyvavo Zarasų kultūros centro organizuojamuose renginiuose, bibliotekoje, 

muziejuje, vyko edukacinės pamokos.  

Pasirašytos naujos bendradarbiavimo sutartys su: Švenčionių J. Siniaus meno mokykla, Širvintų 

rajono meno mokykla. Teikiant projektus, bendradarbiaujama su Zarasų rajono savivaldybės kultūros 

centru, Lietuvos nacionaliniu kultūros centru, VšĮ „Aktualios muzikos projektai“, VšĮ „Meno ir 

švietimo pasaulis“, Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru. 

Iš viso 2021 metais 407 mokiniai (kartotinis skaičius) dalyvavo 53 renginiuose (konkursuose, 

koncertuose, festivaliuose, parodose ir kt.) bei 233 pelnė diplomus, iš jų 205 laureatai. 

2.3. Teikti mokiniams reikiamą švietimo ir kitą pagalbą. 

Įvykdytos priemonės.  

Atsižvelgiant į šiuolaikinę mokinių kartą, į mokymo programas įvesti nauji dalykai: šiuolaikinis 

šokis, keramika. Mokiniams ir jų tėvams buvo teikiamos nuolatinės konsultacijos iškilusiais 

ugdymo(si) klausimais. Mokytojai teikė individualias konsultacijas tėvams, sprendė su vaikais 

iškilusias bendravimo, elgesio problemas, dirbo papildomai su gabiaisiais mokiniais ruošdami juos 

konkursams, darydami įrašus. Pagalba mokiniams ir jų tėvams taip pat buvo teikiama sprendžiant 

nuotolinio ugdymo klausimus.  

Mokykla organizavo tėvelių apklausą dėl nuotolinio ugdymo, kad galėtų tobulinti ugdymo 

procesą, atsižvelgiant į tėvelių nuomonę, apklausos rezultatai nudžiugino, nes atsakiusieji tėveliai 

labiau gyrė mokytojus už pastangas ir nuotolines pamokas nei sulaukėme kritikos. Mokytojai stengėsi 

padėti mokiniams, prisijungiant prie nuotolinių pamokų, pritaikė ugdymo programas, pamokų temas. 

Mokykla 100 procentu organizavo nuotolines pamokas pagal tvarkaraštį. Aktyviai dalyvavo ne tik 

respublikiniuose, bet ir tarptautiniuose nuotoliniuose konkursuose, festivaliuose, kur mokiniai pelnė 

daug apdovanojimų ir laimėjimų, taip neprarandant motyvacijos nuotoliniame ugdymo procese. 

2.4. Užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir 

žalingiems įpročiams, teisės aktų reikalavimus atitinkančią ir skatinančią efektyvų 

ugdymą(si) aplinką. 

Įvykdytos priemonės.   

2021 m. darbuotojai buvo supažindinti su teisės aktų pakeitimais bei buvo inicijuota ir atlikta 

Mokykloje galiojančių tvarkų (darbo apmokėjimo sistemos, vidaus tvarkos, darbo tvarkos taisyklių ir 

kt.) bei ugdymo programų peržvalga, pradėti formuoti pakeitimai. Atsižvelgiant į teisės aktų pokytį 

atlikti darbo sutarčių pakeitimai. Vyko Dusetų meno mokyklos prijungimas prie Zarasų meno 

mokyklos, pakeisti nuostatai ir sutvarkyti kiti dokumentai. Mokytojai, nuolat dalyvauja kvalifikacijos 

kėlimo nuotoliniuose mokymuose. Gerinami darbo įgūdžiai su kompiuteriu.  

2021 metais buvo organizuoti Dusetų meno skyriaus mokytojams elektroninio dienyno bei 

Microsoft Office 365 TEAMS mokymai. Taip pat, Dusetų meno skyriuje buvo atlikti interneto ryšio 

stiprinimo (didesnio srauto išpirkimas, papildomų WiFi stotelių įrengimas ir kt.) darbai.  

2021 m. organizuota darbo saugos instrukcijų peržvalga, pradėti formuoti pakeitimai. 2021 m. 

neįvyko nei vieno incidento dėl nesaugumo, Mokyklos bendruomenės nariai nepatyrė traumų. 

Karantino metu, Mokyklos bendruomenė buvo aprūpinta apsaugos priemonėmis (apsauginėmis 

kaukėmis, skydeliais, dezinfekciniais skysčiais ir kt.), buvo atliekamas tinkamas patalpų valymas, 

pasirūpinta tinkamomis higieninėmis sąlygomis bei priemonėmis.  

Siekiant užtikrinti efektyvų finansų valdymą buvo atlikti Mokyklos 2021 m. biudžeto planavimo 

darbai, užtikrintas jo vykdymas. 2021 m. mokyklos biudžetą sudarė 459,8 tūkst. Eur., iš jų 398,6 tūkst. 

Eur. darbo užmokestis ir socialinis draudimas. Materialiojo turto įsigijimui išleista 14,5 tūkst. Eur. 

Kreditorinio ir debetinio įsiskolinimo metų pradžioje ir pabaigoje Mokykla neturėjo. 



Gerinant ugdymo(si) ir darbo sąlygas 2021 m. buvo atliekami instrumentų priežiūros darbai, 

nupirktos 3 ukulėlės, būgnų komplektas, 2 keramikos krosnys, 2 natų stovai, mikrofonas su stovu, 

mikšeris, 1 planšetinį kompiuterį, 2 nešiojami kompiuteriai, 3 projektoriai, įsigyta priemonių dailės 

pamokoms, 20 USB laikmenų, 4 didelės atminties diskai, dulkių siurblys. Buvo apmokėti konkursų 

dalyvių mokesčiai, pasirūpinta transportu vykimui į renginius, užtikrintas aprūpinimas 

kanceliarinėmis ir ūkinėmis priemonėmis.  

Dėl neįvykusių veiklų sutaupytos lėšos buvo panaudotos choreografijos skyriui, įsigyjant baldus 

į persirengimo klases ir batai šokėjams. Dėl padidėjusio darbuotojų sergamumo, nesant direktoriaus 

pavaduotojo ugdymui ir Dusetų skyriaus vedėjo pareigybėms specialistų, buvo sutaupytos lėšos, 

kurias perkėlėme į remontą. Atliktas įėjimo į koncertinę salę koridoriaus remontas.  

Dusetų meno skyriuje įrengtos keramikos ir muziejaus klasės.  

 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

 

Metų užduotys 

(toliau – 

užduotys) 

Siektini 

rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1. Dalyvauti 

visų mokyklos 

tvarkų 

peržiūroje / 

redagavimas 

procesuose. 

1.1. Tobulinamas 

mokyklos teisinis 

administravimas. 

1.1.1. Organizuoti 

pasitarimai su 

mokytojais dėl tvarkų 

pakeitimų; 

1.1.2. Suformuoti 

pasiūlymai dėl keitimo; 

1.1.3. Atliktos kitos 

pavestos tvarkų 

pakeitimų užduotys. 

Buvo organizuojami pasitarimai 

su mokytojais dėl naujų tvarkų 

rengimo, tvarkų tobulinimo ar 

keitimo. 2021 m. patvirtintos 8 

tvarkos: 1. „Elektroninio dienyno 

tvarkymo nuostatai“; 2. „Vidaus 

tvarkos taisyklės“; 3. „Darbo 

tvarkos taisyklės“; 4. „Darbo 

apmokėjimo sistema“; 5. 

„Darbuotojų veiklos vertinimo 

tvarkos aprašas“; 6. „Pedagoginių 

darbuotojų metinio veiklos 

įsivertinimo, vertinimo ir 

kvalifikacijos kėlimo tvarkos 

aprašas“; 7. „Patyčių prevencijos 

ir intervencijos vykdymo tvarkos 

aprašas“; 8. „Mokinių pasiekimų 

ir pažangos vertinimo tvarkos 

aprašas“. 

2. Organizuoti 

ugdymo 

programų naujos 

redakcijos 

suformavimą, 

2.1. Tobulinamas 

ugdymo procesas. 

2.1.1. Iki 2021-06-01 

surinkta iš visų 

mokytojų pakeitimų 

pasiūlymai, organizuoti 

Naujų FŠPU programų projektų 

bei rekomendacijų dar nėra, yra 

tik 2015 m., vyksta rengimas ir 

atnaujinimas, dalyvavau seminare, 

kuriame buvo pristatyti programų 



Metų užduotys 

(toliau – 

užduotys) 

Siektini 

rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

įtraukiant arba 

suformuojant 

atskirą mokinių 

pažangos ir 

pasiekimų 

vertinimo 

tvarką. 

pasitarimai dėl ugdymo 

programų projektų; 

2.1.2. Iki 2021-07-01 

paruošti visų mokyklos 

ugdymo programų bei 

jų patvirtinimo įsakymų 

projektai; 

2.1.3. Iki 2021-09-01 

atlikti ugdymo 

programų pakeitimų 

registravimo KTPRR 

darbai. 

2.1.4. Iki 2021-04-01 

surinkta informacija iš 

mokytojų dėl kitų 

mokslo metų naujų 

NVŠ programų (esant 

naujų pasiūlymų 

organizuoti tolesni 

veiksmai). 

projektai. Kai tik bus patvirtintos 

naujos rekomendacijos, 

mokykloje bus atnaujinamos 

ugdymo programos. Į dailės 

skyrių įvestas naujas dalykas, 

kurio iki šiol nebuvo – keramika 

(erdvinė plastika).   

Choreografijos skyriuje – 

šiuolaikinis šokis.  

2021 m. vyko nuotolinių pamokų 

stebėjimas. Parengta ir patvirtinta 

nauja tvarka „Mokinių pasiekimų 

ir pažangos vertinimo tvarkos 

aprašas“. 

Naujų NVŠ programų mokytojai 

nepateikė. 

3. Parengti 

mokytojų 

vertinimo 

(pokalbio bei 

kvalifikacijos 

kėlimo) tvarką (-

as). 

3.1. Suformuota 

Mokyklos 

ugdymo proceso 

tobulinimo 

sistema, 

sistemingai 

planuojamas 

mokytojų 

kvalifikacijos 

kėlimas, 

tobulinamas 

ugdymo procesas. 

 

 

 

3.1.1. Iki 2021-05-31 

parengtos ir patvirtintos 

mokytojų vertinimo 

(pokalbio bei 

kvalifikacijos kėlimo 

tvarką (-as); 

3.1.2. Iki 2021-08-20 

organizuotas mokytojų 

(įsi)vertinimas; 

3.1.3. Iki 2021-09-01 

paruošta ir mokytojų 

tarybos posėdyje 

pristatyta mokytojų 

vertinimo ataskaita bei 

priemonės ugdymo 

procesui gerinti. 

3.1.1.1. Parengta ir patvirtinta  

tvarka „Pedagoginių darbuotojų 

metinio veiklos įsivertinimo, 

vertinimo ir kvalifikacijos kėlimo 

tvarkos aprašas“. 

3.1.2.2. 2021 m. birželio mėnesį 

vyko (įsi)vertinimo pokalbiai su 

mokytojais. 

3.1.3.3. Vertinimo 

ataskaita/išvados buvo aptartos su 

mokytojais, priimtas sprendimas 

dėl kvalifikacijos kėlimo 

mokymų/seminarų temų, 

problemos ir laimėjimai, 

reikalingos ugdymo priemonės. 

 

 

 

 

 



2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos   
  
 

 

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Zarasų ir Dusetų meno mokyklų 

reorganizavimas, prijungiant Dusetų 

meno mokyklą prie Zarasų meno 

mokyklos. 

Parengti visi reikiami dokumentai reorganizavimui 

įgyvendinti. Pakeisti mokyklos nuostatai. Darbo sutarčių 

parengimas, ugdymo planas ir kt. dokumentai. Dusetų meno 

skyriaus mokytojai įtraukti į elektroninio „TAMO“ dienyno 

sistemą; „Teams“ platformą, kuri skirta nuotoliniam 

ugdymui; mokytojams buvo organizuojami „TAMO“ 

mokymai. 

3.2. Mokyklos 60-ies metų jubiliejinis 

koncertas. 

Esant karantino ribojimams, renginys vyko kita forma: 

surengta jubiliejinė archyvinių fondų paroda mokyklos 

languose; koncertas – muzikiniai vakarai, mokinių 

atliekamų muzikinių kūrinių ir dainų įrašai skambėjo pro 

mokyklos langus visuomenei; sumontuotas ir paviešintas 

mokyklos jubiliejinis filmas, šokėjų sveikinimas. 

 

4. Pakoreguotų praėjusių metų veiklos užduočių nebuvo.   


