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I. BENDROJI DALIS 

Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokykla – tai neformaliojo 

vaikų švietimo mokykla, turinti juridinio asmens teises. Mokykla savo veikloje vadovaujasi 

Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos 

sprendimais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei mokyklos 

nuostatais.  

Mokyklos steigėjas – Druskininkų savivaldybė. 

Mokyklos įsteigimo data: 1960 m. spalio 1 d., 1995 m. gruodžio 27 d. tarybos 

sprendimu Nr. 56 mokyklai suteiktas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio vardas, 2010 m. kovo            

30 d. tarybos sprendimu Nr. T1-61 pakeistas mokyklos pavadinimas ir mokykla pavadinta 

Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokykla. 

Mokyklos buveinė: Vytauto g. 23, LT-66118, Druskininkai. 

Mokyklos paskirtis: kryptingo ugdymo mokykla, kitos paskirtys: muzikinio ugdymo 

mokykla, dailės ugdymo mokykla, choreografijos ugdymo mokykla. 

Pagrindinė veiklos sritis: švietimas, kodas 85. 

Mokyklai priklauso patalpos esančios Vytauto g. 23, (plotas 1197,41 kv. m.), kuriose 

yra 23 muzikos dalykų mokomosios klasės, didžioji salė, mažoji salė, biblioteka, metodinis 

kabinetas ir Vytauto g. 14 (plotas 1708,70 kv. m.), kuriose yra 9 dailės mokomųjų dalykų klasės, 3 

patalpos skirtos grafikos, keramikos, tekstilės laboratorijoms, 1 patalpa – fondiniams, diplominiams 

darbams, taip pat 2 salės: vienoje iš jų vyksta pusmečio mokinių darbų peržiūros, parodos, 

susirinkimai, įvairūs renginiai, kita - skirta choreografijai. 

Mokyklos filosofija 

Mokyklos kultūrinis atvirumas, nuolatinis tobulėjimas, tolerancija, jauki aplinka, 

dėmesys ugdytiniams, humanizmo ir demokratiškumo principai bei lūkesčiai formuojami pagal 

principą „Do, ut des“(lot. duodu, kad duotum). 

Mokyklos vizija 

Įvairiapusiško meninio ugdymo lanksti, atvira naujovėms mokykla, puoselėjanti 

mokytojų ir mokinių gerus santykius, kūrybingumą, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio individualius 

gebėjimus ir siekius, padedanti kiekvienam mokyklos mokiniui atskleisti jo prigimtines galias ir 

įgimtus gebėjimus bei sudaryti sąlygas jam atsiskleisti pasirinktoje meninės veiklos srityje, gebanti 

konkuruoti su kitomis mokyklomis bei garsinanti Druskininkus Lietuvoje ir už jos ribų.  

Mokyklos misija 

Teikti kryptingą meninį ugdymą, atveriant mokiniui savitą ir turtingą prasmių bei 

vertybių meno pasaulį, atskleisti mokinio gabumus ir formuoti praktinius įgūdžius. Lanksčiai 

pritaikyti meninio ugdymo programas visiems norintiems mokytis bei užsiimti menine veikla.  

Situacijos analizė 

Mokinių/klasių skaičius M. K. Čiurlionio meno mokyklos muzikos ir kitų menų 

skyriuje. 

Muzikos dalykų programų dalyvių pokyčiai: 

 Mokinių skaičius 2015-2016 m. m. 
(2015-10-01) 

Mokinių skaičius 2016-2017 m. m. 
(2016-10-01) 



Klasės Iš viso Iš jų pagal 

neformaliojo 

švietimo 

programas 

Iš viso Iš jų pagal 

neformaliojo 

švietimo 

programas 

Pradinio ugdymo I 

klasė 

52 22 50 21 

Pradinio ugdymo II 

klasė 

32 4 35 4 

Pradinio ugdymo III 

klasė 

21 2 27 2 

Pagrindinio ugdymo I 

klasė 

25 - 16 - 

Pagrindinio ugdymo II 

klasė 

25 1 23 - 

Pagrindinio ugdymo III 

klasė 

20 - 26 - 

Pagrindinio ugdymo IV 

klasė 

24 - 20 - 

Išplėstinio ugdymo I 

klasė  

- - 3 - 

Iš viso: 199 29 199 27 

2015 m. spalio 1 d. duomenimis meno mokyklos muzikos dalykų mokėsi 199 

mokiniai. Iš jų 170 mokinių FŠPU pradinėje bei pagrindinėje ir 29 neformaliojo švietimo 

programose. 2016 m. spalio 1 d. duomenimis meno mokyklos muzikos dalykų mokosi 199 

mokiniai. Iš jų 172 mokiniai FŠPU pradinėje bei pagrindinėje ir 27 neformaliojo švietimo 

programose. 2016 m. mokinių skaičius lyginant su 2015 m. nepakito.  

Choreografijos programų dalyvių pokyčiai:  

Programos Klasių skaičius Mokinių skaičius 

2015-2016 m. m. 
(2015-10-01) 

2016-2017 m. m. 
(2016-10-01) 

2015-2016 m. m    

(2015-10-01) 
2016-2017 m. m    

(2016-10-01) 

Choreografijos pradinio, 

pagrindinio ugdymo 

5 6 39 43 

Choreografijos 

neformaliojo švietimo 

programa 

1 1 10 9 

Viso: 6 7 49 52 

 

2015 m. spalio 1 d. duomenimis meno mokyklos choreografijos pradinio, pagrindinio 

ugdymo programose mokėsi 39 mokiniai. 2016 m. spalio 1 d. duomenimis meno mokyklos 

choreografijos pradinio, pagrindinio ugdymo programoje mokosi 43 mokiniai. 9 mokiniai mokosi 

neformaliojo švietimo programoje.  

Programų dalyvių pokyčiai, mokinių ir klasių skaičius M. K. Čiurlionio meno 

mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriuje:  

Programos Klasių skaičius Mokinių skaičius 

2015-2016 m. m. 
(2015-10-01) 

2016-2017 m. m. 
(2016-10-01) 

2015-2016 m. m. 
(2015-10-01) 

2016-2017 m. m    

(2016-10-01) 

Pagrindinio ugdymo 8 8 91 98 

Neformaliojo švietimo:  

Ankstyvasis dailės 

meninis ugdymas 

vaikams nuo 3 iki 6 metų 

amžiaus 

2 1 31 15 



Ankstyvas dailės 

meninis ugdymas 

vaikams nuo 7 metų 

amžiaus (parengiamoji, 

nulinė, išplėstinė) ir 

sustiprintas išplėstinis 

meninis ugdymas 

7 8 94 92 

Suaugusių dailės meninis 

ugdymas 

1 2 20 23 

Viso: 18 19 236 226 

Iš jų mokosi pagal 

neformaliojo švietimo 

programas 

10 11 145 128 

2015 m. spalio 1 d. duomenimis meno mokyklos dailės skyriuje mokėsi 236 mokiniai. 

Iš jų 91 mokinys FŠPU pagrindinėje programoje ir 145 neformaliojo švietimo programose. 2016 m. 

spalio 1 d. duomenimis meno mokyklos dailės skyriuje mokosi 226 mokiniai. Iš jų 98 mokiniai 

pagrindinėje ir 128 neformaliojo švietimo programose. 2016 m. mokinių skaičius lyginant su 2015 

m. sumažėjo, nes liko viena klasė ankstyvojo dailės meninio ugdymo vaikams nuo 3 iki 6 metų 

amžiaus programoje.  

Mokinių skaičius M. K. Čiurlionio meno mokykloje:  
2016-10-

01 
Muzikos dalykai Dailė  Choreografija 

 Pradinis, 

pagrindinis 

ugdymas 

Neformaliojo 

švietimo 

programa 

Pagrindinis 

ugdymas 

Neformaliojo 

švietimo 

programa 

Pradinis, 

pagrindinis 

ugdymas 

Neformaliojo 

švietimo 

programa 

Mokinių 

skaičius 

 172 27 98 128 43 9 

Viso: 199 226 52 

Bendras 

skaičius 

 

477 

2016 m. muzikos ir kitų menų skyriuje muzikos dalykų mokosi 199 mokiniai. Iš jų 27 

pagal neformaliojo švietimo programas. Choreografijos mokosi 52 mokiniai. Iš jų 9 pagal 

neformaliojo švietimo programą. V. K. Jonyno dailės skyriuje iš viso mokosi 226 mokiniai. Iš jų 

128 pagal neformaliojo švietimo programas. Viso meno mokykloje mokosi 477 mokiniai.  

 

Mokslo 

metai 

Mokinių skaičius Baigusių mokyklą mokinių skaičius 

 Muzika Dailė Choreo

grafija 

Viso 

 

Muzika Dailė Choreogr

afija 

2015/2016 199 236 49 484 24  28 iš jų 6 neformaliojo 

švietimo programą  

- 

2016/2017 199 226 52 477 20 

(planuoja

me) 

30 iš jų 6 neformaliojo 

švietimo programą 

(planuojame) 

7 

(planuoja

me) 

2015/2016 m. m. M. K. Čiurlionio meno mokyklos muzikos ir kitų menų skyriaus 

muzikinio ugdymo programą baigė 24 mokiniai. 2016/2017 m. m. planuojama mažiau - 20, nes 

baigiančiųjų klasių mokinių skaičius mažesnis nei 2015/2016 m. m. 2015/2016 m. m.                     

M. K. Čiurlionio meno mokyklos dailės skyrių baigė 28 mokiniai, iš jų 6 neformaliojo švietimo 

programą. 2016/2017 m. m. planuojama baigs 30 (iš jų 6 neformaliojo švietimo programą). 

2016/2017 m. m. M. K. Čiurlionio meno mokyklos muzikos ir kitų menų skyriaus choreografijos 

ugdymo programą planuojama baigs 7 mokiniai.   



2015/2016 m. m. mokykloje mokinių iš socialiai remtinų šeimų, kuriems, 

vadovaujantis Druskininkų savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu Nr. T1-146 „Dėl 

savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T1-113 „Dėl Druskininkų 

neformaliojo vaikų švietimo“ pakeitimo“ 100 procentų mažinamas mokestis už teikiamą 

neformaliojo švietimo pradinio arba pagrindinio ugdymo programą buvo 1, kuriam 6 mėnesius 100 

procentų buvo mažinamas mokestis už mokslą.  

Nuo 2012 m. rugsėjo mėnesio mokinių vežimo paslaugą teikia bendrojo ugdymo 

mokyklos.  

2015 m. Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu                  

Nr. T1-86 „Dėl Druskininkų savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių 

skaičiaus tvirtinimo“ nustatytas didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 17,25 iš jų 4 pedagoginės 

pareigybės, o mokytojų darbo krūviai nustatomi pedagoginio darbo valandomis.  
 

 Viso mokytojų 

(spalio 1 d. 

duomenimis) 

Mokytojas Vyr. mokytojas Mokytojas 

metodininkas 

Mokytojas 

ekspertas 

 2015 

m. 

2016 

m. 

2015 

m. 

2016 

m. 

2015 

m. 

2016 

m. 

2015 

m. 

2016 

m. 

2015 

m. 

2016 

m. 

Muzika 27 20 8 5 13 9 6 5 - 1 

Dailė 8 7 2 2 4 3 1 2 1 - 

Choreografija 3 3 3 3 - - - - - - 

Viso meno 

mokykloje 

38 30 13 10 17 12 7 7 1 1 

Vadovaujantis Druskininkų savivaldybės mokyklų reorganizavimo, vidaus struktūros 

pertvarkos iki 2020 metų planu, patvirtintu Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 31 d. 

sprendimu Nr. T1-117 „Dėl Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 

2016-2020 metų bendrojo plano“, remiantis Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos 

direktoriaus 2016 m. birželio 8 d. įsakymu Nr.V1-60 „Dėl Druskininkų Mikalojaus Konstantino 

Čiurlionio meno mokyklos skyrių steigimo, struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo“, Druskininkų 

M. K. Čiurlionio meno mokykloje buvo vykdomos atrankos pedagoginėms pareigoms eiti. Atrankas 

laimėjo 30 mokytojų, todėl lyginant su 2015 m., 2016 m. sumažėjo 8 mokytojais. 

2016 m. aukštesnei kvalifikacinei kategorijai buvo atestuoti 4 mokytojai. Mokytojai 

Alė Kalėdienė ir Vytautas Andruškevičius atestuoti vyr. mokytojo kvalifikacinei kategorijai, vyr. 

mokytojos Ona Akstinaitė ir Eglė Maračinskaitė atestuotos mokytojo metodininko kvalifikacinei 

kategorijai. 

Atestacijos planai. 

Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 22 d. įsakymu 

Nr. V35-43 „Dėl Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų (išskyrus psichologus) 2016 – 2018 metų atestacijos perspektyvinių programų“ patvirtintą 

mokytojų atestacijos 2016 – 2018 m. perspektyvinę programą, 2017 m. planuoja atestuotis trys 

mokytojai, iš jų: du vyr. mokytojo bei vyr. koncertmeisterio kvalifikacinei kategorijai, vienas vyr. 

mokytojo kvalifikacinei kategorijai. 

Informacinių technologijų įranga, būklė, problemos 

Nr. Informac. techn. įranga Būklė Problemos 

1. Kompiuteris 

(viso 37 vnt.) 

33 vnt. – gera,  

4 vnt. – bloga 

Reikėtų vieno kompiuterio 

2. Projektorius (4 vnt.) 3 vnt. – labai gera 

1 vnt. – gera 

- 

22 kompiuteriai naudojami klasėse ugdymo procese. 5 kompiuteriai metodiniuose 

kabinetuose skirti mokytojams el. dienyno pildymui. 6 kompiuterius naudoja administracija, 4 yra 

blogos būklės nenaudojami. Reikėtų 1 naujo kompiuterio direktoriaus pavaduotojui ūkiui.  



Projektai, bendradarbiavimas, renginai ir jų finansavimo šaltiniai 

Nr. Projektas Tikslas Programos 

vykdytojas 

Finansavimo 

šaltinai 

1.  Tarptautinis menų 

festivalis „Druskininkų 

vasara su M. K. 

Čiurlioniu“ (piešinių 

konkursas, muzikinė 

viktorina) 

Plačiau supažindinant 

vaikus su M. K. 

Čiurlionio kūryba, 

skatinti juos domėtis 

M. K. Čiurlionio 

kūryba bei kurti 

remiantis Čiurlionio 

kūrybos studijomis 

M. K. Čiurlionio 

meno mokykla, 

Lietuvos muzikų 

rėmimo fondas 

Muzikų rėmimo 

fondas, rėmėjų 

lėšos 

2. Tarptautinis konkursas - 

festivalis „Muzika be 

sienų“ 

Kelti mokytojų 

kvalifikaciją, 

pagyvinti Druskininkų 

kultūrinį gyvenimą 

vasaros metu 

LMD „XX amžiaus 

muzika ir švietimas“, 

Lietuvos specialiosios 

kūrybos draugija 

„Guboja“, M. K. 

Čiurlionio meno 

mokykla 

Dalyvių 

mokestis, rėmėjų 

lėšos 

3. VI tarptautinis dailės 

konkursas – festivalis 

”Čiurlionio krašto 

spalvos” 

Skatinti bei ugdyti vaikų 

kūrybiškumą 
M. K. Čiurlionio 

meno mokykla 
Rėmėjų lėšos 

4.  Vaikų vasaros užimtumo 

stovykla (dailė, muzika, 

choreografija) 

Skatinti bei ugdyti vaikų 

kūrybiškumą 

M. K. Čiurlionio 

meno mokykla 

Mokyklos lėšos 

5.  Tapybos pleneras Skatinti bei ugdyti vaikų 

kūrybiškumą 

M. K. Čiurlionio 

meno mokykla, 

Gardino (Baltarusija) 

dailės mokykla 

Mokyklos lėšos 

6.  Bendradarbiavimas su 

Gardino Antonijaus 

Tizenhauzo vaikų meno 

mokykla 

Dalintis gerąja darbo 

patirtimi, dalyvauti  

bendruose renginiuose 

M. K. Čiurlionio 

meno mokykla, 

Gardino vaikų meno 

mokykla 

- 

7. Bendradarbiavimas su 

Gardino  vaikų dailės 

mokykla 

Dalintis gerąja darbo 

patirtimi, organizuoti 

plenerus, stovyklas, 

dalyvauti  bendruose 

renginiuose 

M. K. Čiurlionio 

meno mokykla, 

Gardino vaikų 

dailės mokykla 

- 

8. Bendradarbiavimas su 

Elko (Lenkija) muzikos 

mokykla 

Dalintis gerąja darbo 

patirtimi, dalyvauti  

bendruose renginiuose 

M. K. Čiurlionio 

meno mokykla, 

Elko muzikos 

mokykla 

- 

9. Bendradarbiavimas su 

Pišo (Lenkija) vidurine 

mokykla 

Dalintis gerąja darbo 

patirtimi, dalyvauti  

bendruose renginiuose 

M. K. Čiurlionio 

meno mokykla, Pišo 

vidurinė mokykla 

- 

10. Bendradarbiavimas su 

kultūriniu šviečiamuoju 

turizmu „VPROK Tur“ 

(Mogiliovas) 

Dalyvauti bendruose 

renginiuose 

M. K. Čiurlionio 

meno mokykla, 

Mogiliovo muzikos, 

meno mokyklos 

- 

11. Druskininkų M. K. 

Čiurlionio meno 

mokyklos suaugusiųjų 

mišraus choro veikla 

Dalyvauti įvairiuose 

renginiuose, 

konkursuose 

atstovaujant mokyklą 

M. K. Čiurlionio 

meno mokykla 

Mokyklos lėšos 



ir Druskininkų miestą 

12. Druskininkų M. K. 

Čiurlionio meno 

mokyklos mokiniai, 

mokytojai 

Dalyvauti įvairiuose 

renginiuose, 

konkursuose 

atstovaujant mokyklą 

ir Druskininkų miestą 

M. K. Čiurlionio 

meno mokykla 

- 

M. K. Čiurlionio meno mokykla bendradarbiauja su šalies meno, muzikos, dailės 

mokyklomis, Druskininkų lopšeliu – darželiu „Žibutė“, miesto viešąja biblioteka, Švietimo centru, 

Druskininkų rezistencijos ir tremties muziejumi, Mogiliovo (Baltarusija) meno mokykla, Gardino 

(Baltarusija) J. V. Semeniako vaikų muzikos mokykla Nr. 1, Gardino (Baltarusija) Antonijaus 

Tizenhauzo vaikų meno mokykla, Gardino (Baltarusija) vaikų dailės mokykla, Augustovo (Lenkija) 

E. Mlynarskio pirmos pakopos muzikos mokykla, Elko (Lenkija) muzikos mokykla, Druskininkų 

„Lions“ moterų klubu ir kt.  

 

II. TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, VEIKLOS, ATSAKINGI VYKDYTOJAI 

1. Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokykla, vykdydama savo 

veiklą, įgyvendina Druskininkų savivaldybės strateginio planavimo dokumentus: 

1.1. Druskininkų savivaldybės plėtros 2014-2020 m. strateginį planą; 

1.2. Druskininkų savivaldybės 2017 m. biudžetą; 

1.3. Druskininkų savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano 7 

programos „Švietimo programa“ 01 tikslo „Užtikrinti kokybiškų švietimo paslaugų teikimą ir 

sudaryti galimybes mokytis visą gyvenimą“ 03 uždavinio „Įgyvendinti LR įstatymais ir kitais teisės 

aktais nustatytą švietimo politiką, teikiant kokybišką ugdymą savivaldybės švietimo įstaigose bei 

užtikrinant teikiamų paslaugų kokybę“ 09 priemonę „Druskininkų Mikalojaus Konstantino 

Čiurlionio meno mokyklos veiklos vykdymas“. 

Tikslas 

Gerinti ugdymo ir ugdymosi kokybę, maksimaliai tenkinti mokinių poreikius. 

Uždaviniai: 

1. gerinti ugdymo proceso kokybę, tobulinti šiuolaikinės pamokos vadybą teikiant 

kokybiškas švietimo paslaugas, plečiant bei įvairinant ugdomąją veiklą; 

2. tobulinti mokytojų kompetencijas, kelti kvalifikaciją; 

3. bendradarbiauti su kitomis respublikos bei užsienio ugdymo įstaigomis; 

4. gerinti ugdymo aplinką, atnaujinti mokyklos materialinę bazę.  

 

Veiklos plano tikslo kodas Veiklos plano tikslo pavadinimas 

01        Gerinti ugdymo ir ugdymosi kokybę, maksimaliai 

tenkinti mokinių poreikius 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas 

          Siekiant aukštos ugdymo ir ugdymosi kokybės, svarbu tenkinti mokinių poreikius sudarant 

palankias ugdymo ir ugdymosi sąlygas bei didinti mokinių mokymosi motyvaciją gerinant 

pamokos kokybę.     

Veiklos plano tikslo 01 

uždavinio kodas 

Veiklos plano  tikslo 01 uždavinio pavadinimas 

01 Gerinti ugdymo proceso kokybę, tobulinti šiuolaikinės 

pamokos vadybą teikiant kokybiškas švietimo paslaugas, 

plečiant bei įvairinant ugdomąją veiklą. 

Veiklos plano 01 tikslo 01 uždavinio aprašymas 

           Ugdymo turinys planuojamas atsižvelgiant į kiekvieno mokinio poreikius, motyvaciją, 

pasiekimus, numatomus ugdymo (si) rezultatus, mokytojų kvalifikaciją, gerą aplinką.               

01 uždavinio priemonės kodas 01 uždavinio priemonės pavadinimas 



01 Gerinti pamokos kokybę parengiant, atnaujinant dalyko 

dėstymo, įvairesnes neformaliojo švietimo programas. 

01 uždavinio 01 priemonės aprašymas 

             Tobulinant, gerinant pamokos kokybę, svarbu parengti ir atnaujinti dalyko dėstymo, 

įvairesnes neformaliojo švietimo programas, kad mokiniai bei suaugusieji turėtų didesnę 

galimybę rinktis.  Svarbu plėsti bei pagal poreikį keisti ugdymo turinį, įsiklausant į šio laikmečio 

paklausą, paslaugos gavėjo poreikius, lūkesčius ir galimybes. 

Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 

vienetas 

2016 m.  

faktas 

2017 m. 

planas 

2018 m. 

planas 

2019 m. 

planas 

P-01-01-

01 

Paregtos ir atnaujintos 

programos 

Skaičius 17 17 17 17 

01 priemonės veiklos kodas 01priemonės veiklos pavadinimas 

01 Atsižvelgiant į norinčiųjų mokytis poreikį, mokinių 

mokymosi galimybes, parengti/atnaujinti dalyko dėstymo 

programas. 

01 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas 

               Mokykloje parengtos dalyko dėstymo programos, mokytojai dirba jomis 

vadovaudamiesi, tačiau besikeičiantys poreikiai reikalauja kasmet peržiūrėti, atnaujinti, pritaikyti 

mokinių interesus atitinkančias programas. 

               Vykdytojai - mokytojai, metodinių grupių pirmininkai, skyrių vedėjai, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui V. Andruškevičius. 

Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 

vienetas 

2016 m.  

faktas 

2017 m. 

planas 

2018 m. 

planas 

2019 m. 

planas 

P-01-01-

01-01 

Parengtos/atnaujintos 

dalyko dėstymo 

programos 

Skaičius 14 14 14 14 

01 priemonės veiklos kodas 01 priemonės veiklos pavadinimas 

02 Ugdymo turinį papildyti naujomis neformaliojo švietimo 

mokymo programomis 

01 priemonės 02 veiklos aprašymas ir vykdytojas 

                Mokykloje parengtos neformaliojo švietimo mokymo programos. Mokytojai dirba 

jomis vadovaudamiesi, tačiau besikeičiantys poreikiai reikalauja kasmet parengti naujas, 

įdomesnes mokinių bei suaugusiųjų poreikius atitinkančias programas. 

               Vykdytojai – visi neformaliojo švietimo programose dirbantys mokytojai, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui V. Andruškevičius. 

Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 

vienetas 

2016 m. 

faktas 

2017 m. 

planas 

2018 m. 

planas 

2019 m. 

planas 

P-01-01-

01-02 

Parengtos/atnaujintos 

neformaliojo 

švietimo programos 

Skaičius 3 3 3 3 

Veiklos plano  01 tikslo 

uždavinio kodas 

Veiklos plano 01 tikslo uždavinio pavadinimas 

02 Tobulinti mokytojų kompetencijas, kelti kvalifikaciją. 

Veiklos plano 01 tikslo 02 uždavinio aprašymas 

           Mokytojai įgis naujų žinių, reikalingų profesinių bei bendražmogiškų kompetencijų. Kils 

mokytojų kvalifikacija.            



02 uždavinio priemonės kodas 02 uždavinio priemonės pavadinimas 

01 Skatinti metodinių grupių pasitarimus – praktikumus 

individualizavimo, skatinant kiekvieno mokinio pažangą, 

taikymo klausimais.   

02 uždavinio 01 priemonės aprašymas 

          Metodinių grupių veikla svarbi tobulinant mokytojų kompetencijas. Dalijamasi gerąja 

patirtimi, diskutuojama, sprendžiamos problemos. 

Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 

vienetas 

2016 m. 

faktas 

2017 m. 

planas 

2018 m. 

planas 

2019 m. 

planas 

P-01-02-

01 

Posėdžiai skaičius 14 14 14 14 

01 priemonės veiklos kodas 01 priemonės veiklos pavadinimas 

01 Sudaryti vestų atvirų, edukacinių, meistiškumo pamokų, 

įvairių renginių aprašus, parengti straipsnius ir skelbti viešai 

mokyklos inernetinėje svetainėje, facebuk’e, spaudoje.  

01 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas 

           Įvairių renginių, pamokų aprašai, straipsniai – suteikia informaciją apie mokytojų patirtį, 

veiklas.  

           Vykdytojai – mokytojai, direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 

vienetas 

2016 m. 

faktas 

2017 m. 

planas 

2018 m. 

planas 

2019 m. 

planas 

P-01-02-

01-01 

Parengti aprašai, 

straipsniai 

Skaičius 9 10 10 10 

01 priemonės veiklos kodas 01priemonės veiklos pavadinimas 

02 Skatinti aktyvų mokytojų dalyvavimą, keliant kvalifikaciją, 

įvairiuose seminaruose, konferencijose. 

01 priemonės 02 veiklos aprašymas ir vykdytojas 

             Siekiant gerinti ugdymo proceso kokybę, tobulinti šiuolaikinės pamokos vadybą – 

svarbu kelti kvalifikaciją dalyvaujant dalykiniuose seminaruose, konferencijose. 

             Vykdytojai – visi mokytojai. 

Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 

vienetas 

2016 m. 

faktas 

2017 m. 

planas 

2018 m. 

planas 

2019 m. 

planas 

P-01-02-

01-02 

Seminarai, 

konferencijos 

Skaičius 32 34 35 35 

Veiklos plano  01 tikslo 

uždavinio kodas 

Veiklos plano 01 tikslo uždavinio pavadinimas 

03 Bendradarbiauti su kitomis respublikos bei užsienio ugdymo 

įstaigomis 

Veiklos plano 01 tikslo 03 uždavinio aprašymas 

           Mokytojai bei mokiniai įgis naujų žinių bendradarbiaudami, organizuodami bei 

dalyvaudami edukacinėse programose įvairiose ugdymo įstaigose Lietuvoje ir užsienyje.           

03 uždavinio priemonės kodas 03 uždavinio priemonės pavadinimas 

01 Sukurti edukacines programas ir jas įgyvendinti  skatinant 

kiekvieno mokinio pažangą. Didinti bei skatinti mokinių 

dalyvavimą visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime.  



03 uždavinio 01 priemonės aprašymas 

          Edukacinėmis programomis siekiama sudominti mokinių domėjimąsi retomis, 

nykstančiomis profesijomis. Bendradarbiaujant dalijamasi gerąja patirtimi, diskutuojama, 

sprendžiamos problemos. 

Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 

vienetas 

2016 m. 

faktas 

2017 m. 

planas 

2018 m. 

planas 

2019 m. 

planas 

P-01-03-

01 

Edukacinė veikla 

(dalyvavimas 

edukacijose, 

programų 

parengimas) 

skaičius 6 7 7 7 

01 priemonės veiklos kodas 01 priemonės veiklos pavadinimas 

01 Parengti bei dalyvauti edukacinėse programose      

bendradarbiaujant su kitomis ugdymo įstaigomis Lietuvoje 

ir užsienyje.   

01 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas 

             Įvairių edukacinių užsiėmimų aprašai, susitikimų nuotraukos, straipsniai – suteikia 

informaciją apie mokytojų, mokinių veiklas.  

            Vykdytojai – mokytojai, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktorius. 

Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 

vienetas 

2016 m. 

faktas 

2017 m. 

planas 

2018 m. 

planas 

2019 m. 

planas 

P-01-03-

01-01 

Parengti aprašai, 

parašyti straipsniai 

Skaičius 6 7 7 7 

Veiklos plano tikslo 01 

uždavinio kodas 

Veiklos plano  tikslo 01 uždavinio pavadinimas 

04 Gerinti ugdymo aplinką, atnaujinti mokyklos materialinę 

bazę. 

Veiklos plano 01 tikslo 04 uždavinio aprašymas 

           Ugdymo aplinka gerinama atliekant mokyklos vidaus remonto darbus, įsigyjant ugdymo 

procesui reikalingas priemones ir inventorių.                                   

04 uždavinio priemonės kodas 04 uždavinio priemonės pavadinimas 

01 Atlikti mokyklos vidaus patalpų remontą, įsigyti naujas 

ugdymo procesui reikalingas priemones, inventorių. 

04 uždavinio 01 priemonės aprašymas 

          Atlikti mokyklos vidaus patalpų (klasių, koridorių, salių) remontą, įsigyti suremontuotoms 

klasėms naujus baldus (stalus, kėdes, spintas), nupirkti naujus instrumentus (pianinus, 

akordeonus, saksofonus, klarnetus, mušamųjų instrumentų komplektus, gitaras). 

Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 

vienetas 

2016 m.  

faktas 

2017 m. 

planas 

2018 m. 

planas 

2019 m. 

planas 

P-01-04-

01 

Atlikti patalpų remontą 

Įsigyti naujus baldus 

Įsigyti muzikos 

instrumentus 

Skaičius 13 

269 

0 

10 

220 

12 

8 

16 

6 

0 

0 

3 

01 priemonės veiklos kodas 01priemonės veiklos pavadinimas 

01 Siekiant gerinti ugdymo aplinką, atnaujinti mokyklos 

patalpas. 

01 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas 



 
 

 

 



                                                                                                                                                                                                                    Veiklos plano priedas 

DRUSKININKŲ MIKALOJAUS  KONSTANTINO ČIURLIONIO MENO MOKYKLOS 2017 METŲ METINIS VEIKLOS PLANO BIUDŽETAS 

      tūkst. eurų                         

Nr. Pavadinimas 

Viso  

2017 m. 
tūkst. 

eurų  

iš jų (finansavimo šaltiniai): 

2018 m. 2019  m. 
Viso 

iš jų: 

KPPP 

Kitų 

projek

tų 

komp

ensuo

tos 

lėšos 

ES ir 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Paja

mos 

už 

turto 

parda

vimą 

Kitos 

privačios 

ir 

tikslinės 

lėšos  

Savivald

ybės 

biudžeto 

lėšos 

VIP 

Biudžeti

nių 

įstaigų 

pajamos 

Skolint

os 

lėšos 

Vietinė 

rinklia

va už 

naudoji

mąsi 

kurorto 

viešąja 

infrastr

uktūra  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

7 Švietimo programa 

01 Tikslas.Užtikrinti kokybiškų švietimo paslaugų teikimą ir sudaryti galimybes mokytis visą gyvenimą 

03 
Uždavinys. Įgyvendinti LR įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytą švietimo politiką, teikiant kokybišką ugdymą savivaldybės švietimo įstaigose bei užtikrinti teikiamų 

paslaugų  kokybę 

01 

Druskininkų M. K. 

Čiurlionio meno 

mokyklos vykdymas 

493,0 493,0 469,0  0 24,0  0 0  0   0 0  0 0 498,0 500,5 

Viso 03uždaviniui: 493,0 493,0 469,0 0 24,0 0 0 0 0 0 0 0 498,0 500,5 

Viso 01 tikslui: 493,0 493,0 469,0 0 24,0 0 0 0 0 0 0 0 498,0 500,5 

Viso 07 programai: 493,0 493,0 469,0 0 24,0 0 0 0 0 0 0 0 498,0 500,5 

VISO: 493,0 493,0 469,0 0 24,0 0 0 0 0 0 0 0 498,0 500,5 

 

 


