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DRUSKININKŲ MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO MENO MOKYKLOS                   

2018 M. VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. ĮVADAS 

 

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 savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Druskininkų savivaldybė. 

Mokyklos įsteigimo data: 1960 m. spalio 1 d. 2010 m. liepos 1 d. pakeistas mokyklos 

pavadinimas ir mokykla pavadinta Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokykla.  

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

Mokykla turi Vytauto Kazimiero Jonyno dailės ugdymo skyrių, kuris tęsia 1978 m. 

rugpjūčio 30 d. įsteigtos V. K. Jonyno dailės mokyklos veiklą. Skyrius vykdo ankstyvojo, kryptingo 

(išplėstinio), mėgėjų ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas. 

Skyriaus buveinė: Vytauto g. 14, LT-66127, Druskininkai.  

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

mokykla, dailės ugdymo mokykla.  

Pagrindinė veiklos sritis: švietimas, kodas 85. 

Vykdomos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos: 

1. 7 metų pradinio ir pagrindinio muzikos. 

2. 4 metų pagrindinio dailės. 

3. 6 metų pradinio ir pagrindinio choreografijos. 

4. Neformaliojo švietimo programos (muzika, dailė, choreografija). 

Mokyklai priklauso patalpos, esančios Vytauto g. 23, (plotas 1214,55 kv. m.), kuriose yra 

23 muzikos dalykų mokomosios klasės, Didžioji salė, Mažoji salė, biblioteka, Metodinis kabinetas, 3 

patalpos skirtos administracijai ir Vytauto g. 14 (plotas 1720,11 kv. m., iš kurių 797,37 kv. m. naudojasi 

vaikų lopšelis-darželis „Žibutė“, 922,74 kv. m. mokyklos veiklai), kuriose yra 10 dailės mokomųjų dalykų 

klasių/patalpų, salė, kur vyksta pusmečio mokinių darbų peržiūros, parodos, susirinkimai, įvairūs 

renginiai. Choreografijos pamokos vyksta Druskininkų švietimo centro patalpose (108,35 kv. m. salė ir 

persirengimo kambarys). 

Mokykla finansiškai savarankiška, finansuojama iš savivaldybės biudžeto.  

Mokykloje veikia savivaldos institucijos: Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, Druskininkų 

M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokytojų metodinis būrelis, metodinės grupės. Mokykla atvira miesto 

bendruomenei, nuolat bendradarbiauja su kitomis ugdymo ir kultūros įstaigomis, visuomeninėmis 

organizacijomis ir kt.  

M. K. Čiurlionio meno mokykloje veikia meniniai kolektyvai: suaugusiųjų mišrus, jaunučių 

ir jaunių chorai, kanklininkų, smuikininkų, pučiamųjų instrumentų, akordeonininkų ir mišrūs ansambliai, 

pučiamųjų ansamblis ir orkestras. Mokykloje nuolat vyksta įvairūs renginiai: koncertai, parodos, 

susitikimai ir kt.  

 

 

 



II. APIBENDRINIMAS IR IŠVADOS  

 

2018 metų veikla buvo vykdoma vadovaujantis Druskininkų M. K. Čiurlionio meno 

mokyklos direktoriaus 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr.V1-40 patvirtintu Druskininkų M. K. Čiurlionio 

meno mokyklos 2018 metų veiklos planu, Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus                 

2017 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V35-1082 pritartu ir Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos 

direktoriaus  2017 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V1-130 patvirtintu  Druskininkų M. K. Čiurlionio meno 

mokyklos 2018 - 2020 m. strateginiu veiklos planu. 

2018 m. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos veiklos tikslai: 

1. Gerinti ugdymo ir ugdymosi kokybę, maksimaliai tenkinti mokinių poreikius. 

2. Stiprinti mokyklos įvaizdį skleidžiant gerąją patirtį. 

2018 m. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos veiklos uždaviniai: 

1. Gerinti ugdymo(si) proceso kokybę, keliant mokinių mokymosi motyvaciją. 

2. Tobulinti šiuolaikinės pamokos vadybą. 

3. Ugdymo proceso ir turinio vertinimo ir įsivertinimo dermės stiprinimas. 

4. Mokytojų profesinės kompetencijos tobulinimas, stiprinimas, ypač IT srityje, aukštesnės 

kvalifikacinės kategorijos įgijimas. 

5. Aktyvi koncertinė, parodinė ir projektinė veikla, bendradarbiaujant su tėvais ir 

socialiniais partneriais. 

6. Materialinės bazės stiprinimas, internetinės svetainės atnaujinimas. 

Priemonės: 

1. Gerinti ugdymo(-si) kokybę kryptingai planuojant ugdymo turinį, atnaujinant dalykų 

dėstymo programas, keliant mokinių mokymosi motyvaciją. 

2. Tobulinti pamokos vadybą taikant šiuolaikinės pamokos struktūrą, plečiant bei įvairinant 

ugdomąją veiklą. 

3. Stiprinti vertinimo ir įsivertinimo dermę, bendradarbiaujant mokytojams, mokiniams ir 

jų tėvams. 

4. Stiprinti ir tobulinti mokytojų profesines kompetencijas, ypač IT srityje, dalyvaujant 

seminaruose ir kt. renginiuose. 

5. Aktyvinti koncertinę, parodinę ir projektinę veiklą, skleisti gerąją patirtį, stiprinant 

mokyklos įvaizdį, bendradarbiaujant su tėvais ir socialiniais partneriais. 

6. Gerinti ugdymo(si) aplinką ir stiprinti mokyklos įvaizdį, atnaujinant mokyklos 

materialinę bazę ir internetinę svetainę. 

Atsižvelgiant į 2018 – 2020 m. strateginio veiklos plano prioritetus, tikslus ir uždavinius 

įgyvendintas 2018 m. veiklos planas: 

1. Įgyvendintas 2017-2018 m. m. ugdymo planas. 

2. Pasiekti veiklos plane numatyti tikslai: gerinti ugdymo ir ugdymosi kokybę, maksimaliai 

tenkinti mokinių poreikius bei stiprinti mokyklos įvaizdį skleidžiant gerąją patirtį. Įgyvendinus tikslus - 

pagerėjo pamokos kokybė, ugdymosi sąlygos, didėjo mokinių mokymosi motyvacija, sustiprėjo 

mokyklos įvaizdis, pagerėjo materialinė bazė. 

3. Įgyvendinti plane numatyti uždaviniai: gerinti ugdymo(si) proceso kokybę keliant 

mokinių mokymosi motyvaciją, tobulinti šiuolaikinės pamokos vadybą, stiprinti ugdymo proceso ir 

turinio vertinimo ir įsivertinimo dermę, tobulinti, stiprinti mokytojų profesinę kompetenciją, ypač IT 

srityje, įgyti aukštesnes kvalifikacines kategorijas, aktyvinti koncertinę, parodinę ir projektinę veiklą, 

bendradarbiaujant su tėvais ir socialiniais partneriais, stiprinti materialinę bazę, atnaujinti  internetinę 

svetainę. 

3.1. parengtos ir atnaujintos, mokinių interesus atitinkančios, 16 dalyko dėstymo ir 

neformaliojo švietimo bei 7 edukacinės programos. Sudarytos palankios ugdymo ir ugdymosi sąlygos. 



Ugdymo turinys, taikant inovatyvius ugdymo metodus, keliant mokinių mokymosi motyvaciją, buvo 

planuojamas atsižvelgiant į kiekvieno mokinio poreikius, mokymosi galimybes, motyvaciją, pasiekimus, 

mokytojų kvalifikaciją, gerą aplinką. Didėjo mokinių mokymosi motyvacija, pagerėjo mokinių 

lankomumas; 

3.2. pamokose taikoma šiuolaikinės pamokos struktūra, pamokos vyko ir kitose erdvėse, 

gamtoje. Įvairovės gausa pasižymėjo/pasipildė ugdomoji veikla, tobulėjo pamokos vadyba;  

3.3. bendradarbiaujant mokytojams, mokiniams ir jų tėvams, sistemingai informuojant 

tėvus (globėjus) apie mokinio daromą pažangą įgyvendinta mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir 

įsivertinimo tvarka. Bendradarbiaujant stiprėjo vertinimo ir įsivertinimo dermė;  

3.4. kilo mokytojų kvalifikacija, aukštesnei kvalifikacinei vyr. mokytojo ir vyr. 

koncertmeisterio bei eksperto kategorijai atestavosi 2 mokytojai. Dalyvaudami 37 dalykiniuose 

seminaruose, konferencijose mokytojai įgijo naujų žinių, reikalingų profesinių bei bendražmogiškų 

kompetencijų. Suaktyvėjo metodinių grupių veikla; 

3.5. suaktyvinta koncertinė, parodinė, edukacinė ir kt. veikla. Dalyvauta 102 koncertuose, 

31 konkurse, 7 respublikiniuose festivaliuose, surengtos 32 parodos. Mokytojai bei mokiniai 

dalyvaudami įvairiose veiklose bendradarbiavo su kitomis Lietuvos bei Užsienio švietimo įstaigomis. 

Bendradarbiauta su tėvais ir socialiniais partneriais, sudarytos galimybes skleisti gerąją patirtį. Mokytojai 

bei mokiniai įgijo naujų žinių, sustiprėjo mokyklos įvaizdis, savivaldybėje, respublikoje bei užsienyje; 

3.6. atlikti mokyklos vidaus remonto darbai, atnaujinta/suremontuota dalis mokyklos 

patalpų, įsigytos ugdymo procesui reikalingos priemonės ir inventorius (49 baldai, 13 muzikos 

instrumentų, reprezentaciniai drabužiai chorui ir orkestrui),  Atnaujintas/sukurtas naujai mokyklos 

socialinis tinklas facebook, vykdomi/tęsiami naujos internetinės svetainės sukūrimo darbai. Atsinaujino 

mokyklos patalpos, pagerėjo ugdymo aplinka, informacijos sklaida miesto bendruomenei, Lietuvos ir 

užsienio parneriams. 

2018 m. pareigybių skaičius išliko toks pats kaip ir 2017 m. 2017 m. Druskininkų 

savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T1-138 „Dėl Druskininkų savivaldybės 

tarybos 2015 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T1-86 „Dėl Druskininkų savivaldybės biudžetinių įstaigų 

didžiausio leistino pareigybių skaičiaus tvirtinimo“ pakeitimo“ nustatytas didžiausias leistinas 

pareigybių skaičius – 17,25 iš jų 4 pedagoginių darbuotojų, o mokytojų darbo krūviai nustatomi 

pedagoginio darbo valandomis.  

Mokytojų atestacija 

 Viso mokytojų 

(spalio 1 d. 

duomenimis) 

Mokytojas Vyr. mokytojas Mokytojas 

metodininkas 

Mokytojas 

ekspertas 

 2017 

m. 

2018 

m. 

2017 

m. 

2018 

m. 

2017 

m. 

2018 

m. 

2017 

m. 

2018 

m. 

2017 

m. 

2018 

m. 

Muzika 21 20 6 4 9 10 5 5 1 1 

Dailė 7 7 2 2 2 2 3 3 - - 

Choreografija 3 3 3 3 - - - - - - 

Viso meno 

mokykloje 

31 30 11 9 11 12 8 8 1 1 

 

Kvalifikacinė kategorija Mokytojų skaičius 

2017-10-01 2018-10-01 

Iš viso pedagogų 31 30 

Iš jų pagal kvalifikacines kategorijas:   

Neatestuotų  2 0 



Mokytojas 9 9 

Vyresnysis mokytojas 11 12 

Mokytojas metodininkas  8 8 

Ekspertas  1 1 

2018 m. iš darbo išėjo 1 mokytojas turintys mokytojo kvalifikacinę kategoriją.  

2017 m. pabaigoje aukštesnei kvalifikacinei kategorijai buvo atestuoti 3 mokytojai ir nuo 

2018 m. sausio 1 d. mokytojai Ingai Vagnoriūtei suteikta vyr. mokytojos kvalifikacinė kategorija, 

mokytojui Danui Juškevičiui vyr. mokytojo ir vyr. koncertmeisterio kvalifikacinė kategorija, vyr. 

mokytojui Juozui Mikolainiui mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija. 2018 m. mokytojas ir 

koncertmeisteris Tauras Olšauskas atestuotas vyr. mokytojo ir vyr. koncertmeisterio kvalifikacinei 

kategorijai, mokytoja metodininkė Eglė Sakavičienė mokytojos ekspertės kvalifikacinei kategorijai.   

Mokytojams ir aptarnaujančiam personalui sudaromos sąlygos kelti savo kvalifikaciją. 

2017 m. mokytojai ir aptarnaujantis personalas tobulino kvalifikaciją 33, o 2018 m. – 42 seminaruose. 

2017 m. mokytojai vedė 11 atvirų pamokų, parengė 5 metodines priemones, skaitė 20 metodinių 

pranešimų, vedė 7 edukacinius mokymus, stebėjo 28 pamokas, dalyvavo konkursų, akademinių koncertų, 

keliamųjų ir baigiamųjų egzaminų vertinimo komisijos darbe. 

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

kitų menų skyriuje pagal klases spalio 1 d. duomenimis: 

Muzikos dalykų programų dalyvių pokyčiai: 

Klasės Mokinių skaičius 2017-2018 m. m. 
(2017-10-01) 

Mokinių skaičius 2018-2019 m. m. 
(2018-10-01) 

Iš viso Iš jų pagal neformaliojo 

ugdymo programas 
Iš viso Iš jų pagal neformaliojo 

ugdymo programas 

Pradinio ugdymo I klasė 46 21 (iš jų 2 suaugę) 46 18  

Pradinio ugdymo II 

klasė 

36 8 (iš jų 1 suaugęs) 34 9 (iš jų 2 suaugę) 

Pradinio ugdymo III 

klasė 

31 2 26 3 

Pagrindinio ugdymo I 

klasė 

23 - 28 1 

Pagrindinio ugdymo II 

klasė 

17 - 21 - 

Pagrindinio ugdymo III 

klasė 

20 - 15 - 

Pagrindinio ugdymo IV 

klasė 

25 - 17 - 

Išplėstinio ugdymo I 

klasė  

1 - 2 - 

Išplėstinio ugdymo II 

klasė 

1 - - - 

Iš viso: 200 31 189 31 

2017 m. spalio 1 d. duomenimis meno mokyklos muzikos dalykų mokėsi 200 mokinių. Iš 

jų 169 mokiniai FŠPU pradinėje bei pagrindinėje ir 31 neformaliojo ugdymo programose. 2018 m. spalio 

1 d. duomenimis meno mokyklos muzikos dalykų mokosi 189 mokiniai. Iš jų 158 mokiniai FŠPU 

pradinėje bei pagrindinėje ir 31 neformaliojo ugdymo programose. 2018 m. mokinių skaičius lyginant 

su 2017 m. sumažėjo 11 mokinių.  



Choreografijos programų dalyvių pokyčiai:  

Programos Klasių skaičius Mokinių skaičius 
2017-2018 m. m. 
(2017-10-01) 

2018-2019 m. m. 
(2018-10-01) 

2017-2018 m.m. 
(2017-10-01) 

2018-2019 m. m. 
(2018-10-01) 

Choreografijos pradinio, 

pagrindinio ugdymo 

6 6 49 49 

Choreografijos 

neformaliojo ugdymo 

programa 

1 1 13 19 

Viso: 7 7 62 68 

2017 m. spalio 1 d. duomenimis meno mokyklos choreografijos dalykų mokėsi 62 mokiniai. 

Iš jų 49 mokiniai FŠPU pradinėje bei pagrindinėje ir 13 neformaliojo ugdymo programoje. 2018 m. spalio 

1 d. duomenimis meno mokyklos choreografijos dalykų mokosi 68 mokinių. Iš jų 49 mokiniai FŠPU 

pradinėje bei pagrindinėje ir 19 neformaliojo ugdymo programoje. 2018 m. mokinių skaičius lyginant su 

2017 m. padidėjo 6 mokiniais.  

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

V. K. Jonyno dailės skyriuje:  

Programos Klasių skaičius Mokinių skaičius 
2017-2018 m. m. 
(2017-10-01) 

2018-2019 m. m. 
(2018-10-01) 

2017-2018 m. m    

(2017-10-01) 
2018-2019 m. m. 
(2018-10-01) 

Pagrindinio ugdymo 8 8 88 86 

Neformaliojo ugdymo:  

“Ankstyvasis dailės 

meninis ugdymas”  

2 2 23 28 

“Ankstyvas 

parengiamasis dailės 

meninis ugdymas” ir 

“Dailės išplėstinio 

meninio ugdymo 

programa”  

7 7 87 85 

“Suaugusių dailės 

meninis ugdymas” 

2 2 17 19 

Viso: 19 19 215 218 

Iš jų mokosi pagal 

neformaliojo ugdymo 

programas 

11 11 127 132 

2017 m. spalio 1 d. duomenimis meno mokyklos dailės skyriuje mokėsi 215 mokinių. Iš jų 

88 mokiniai FŠPU pagrindinėje programoje ir 127 neformaliojo ugdymo programose. 2018 m. spalio 1 

d. duomenimis meno mokyklos dailės skyriuje mokosi 218 mokinių. Iš jų 86 mokiniai FŠPU pagrindinėje 

programoje ir 132 neformaliojo ugdymo programose. 2018 m. mokinių skaičius lyginant su 2017 m. 

padidėjo 3 mokiniais.   

Mokykla, vykdydama 2018 m. neformaliojo švietimo programą, vadovavosi Druskininkų 

savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T1-139 „Dėl Druskininkų savivaldybės 

tarybos 2016 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T1-22 „Dėl Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigų 

teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“ patvirtintomis teikiamų paslaugų kainomis, kurios 

priklausomai nuo paslaugos, ugdymo valandų skaičiaus, grupinių ar individualių užsiėmimų, svyruoja 

nuo 4 iki 41 € mokiniui per mėnesį. 

Mokinių skaičius M. K. Čiurlionio meno mokykloje:  



2018-10-

01 
Muzikos dalykai Dailė  Choreografija 

 Pradinis, 

pagrindinis 

ugdymas 

Neformaliojo 

švietimo 

programa 

Pagrindinis 

ugdymas 

Neformaliojo 

švietimo 

programa 

Pradinis, 

pagrindinis 

ugdymas 

Neformaliojo 

švietimo 

programa 

Mokinių 

skaičius 

 158 31 86 132 49 19 

Viso: 189 218 68 

Bendras 

skaičius 

 

475 

2018 m. spalio 1 d. duomenimis muzikos ir kitų menų skyriuje muzikos dalykų mokosi 189 

mokiniai. Iš jų 31 pagal neformaliojo ugdymo programas. Choreografijos mokosi 68 mokiniai. Iš jų 19 

pagal neformaliojo ugdymo programą. V. K. Jonyno dailės skyriuje mokosi 218 mokinių. Iš jų 132 pagal 

neformaliojo ugdymo programas. Viso meno mokykloje mokosi 475 mokiniai.  

Mokslo 

metai 

Mokinių skaičius Baigusių mokyklą mokinių skaičius 

 Muzika Dailė Choreo

grafija 

Viso 

 

Muzika Dailė Choreografija 

2017-2018 200 215 62 477 25  25 iš jų 6 

neformaliojo 

ugdymo 

programą  

2 

 

2018-2019 189 218 68 475 18 iš jų 1 

neformaliojo 

ugdymo 

programą 

(planuojama) 

25 iš jų 4 

neformaliojo 

ugdymo 

programą 

(planuojama) 

5 

(planuojama) 

2017-2018 m. m. M. K. Čiurlionio meno mokyklos muzikos ir kitų menų skyriaus 

muzikinio ugdymo programą baigė 25 mokiniai. 2018-2019 m. m. planuojama mažiau - 18, nes 

baigiamosios klasės mokinių skaičius mažesnis nei 2017-2018 m. m., iš jų 1 neformaliojo ugdymo 

programą. 2017-2018 m. m. M. K. Čiurlionio meno mokyklos dailės skyrių baigė 25 mokiniai, iš jų 6 

neformaliojo ugdymo programą. 2018-2019 m. m. planuojama baigs 25 (iš jų 4 neformaliojo ugdymo 

programą). 2017-2018 m. m. M. K. Čiurlionio meno mokyklos muzikos ir kitų menų skyriaus 

choreografijos ugdymo programą baigė 2 mokiniai. 2018-2019 m. m. planuojama baigs 5 mokiniai.   

2017-2018 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 visus mokslo metus ir 1 tris mokslo metų mėnesius.  

2017/2018 m. m. mokinių iš socialiai remtinų šeimų, kuriems, vadovaujantis Druskininkų 

savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T1-63 „Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį 

vaikų švietimą nustatymo“ 100 procentų mažinamas mėnesio atlyginimo dydis už teikiamą neformalųjį 

vaikų švietimą buvo 1 mokinys, 2018 m. m. – 1. 

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

mokyklos.  

Neformalaus vaikų švietimo mokykla skirta savivaldybės mokiniams nuo 3 iki 18 metų bei 

suaugusiems, kuri teikia meninio ugdymo paslaugas, formuoja ugdymo turinį, atliepiantį pagrindines 



regiono švietimo nuostatas, individualius, neformalios švietimo įstaigos, tikslus ir vaikų bei tėvų 

(globėjų), suaugusiųjų poreikius. 

Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokykla 2018 m. organizavo 

koncertus, parodas, tarptautinį dailės konkursą - festivalį, tarptautinį plenerą, vaikų vasaros užimtumo 

stovyklą, muzikinius vakarus, meistriškumo pamokas ir kitus renginius, vykdė edukacines programas, 

vedė atviras pamokas, parengė metodines priemones, skaitė metodinius pranešimus, dalyvavo TV 

projekte,  dainų šventėse, konkursuose, festivaliuose, kvalifikacijos kėlimo seminaruose, respublikinių ir 

tarptautinių konkursų vertinimo darbe, įvairiuose renginiuose mieste, šalyje bei užsienyje: 

1. Tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu. 

2. Tarptautinis konkursas - festivalis „Muzika be sienų“. 

3. IX tarptautinis chorų festivalis „Kaliada na Maizliach“, Ivano Frankivskas, Ukraina. 

Mišrus choras ,,Druskininkai“. 

4. Renginių ciklas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės šimtmečiui. Organizatorius 

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla. 

5. Respublikinis moksleivių chorų festivalis ,,Dainų mozaika“, Šv. Kotrynos bažnyčia, 

Vilnius. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos jaunių choras. 

6. Pučiamųjų instrumentų orkestro koncertų ciklas K. Dineikos parke. Druskininkų M. K. 

Čiurlionio meno mokykla.  

7. Lietuvos šimtmečio dainų šventė ,,Vardan tos...“, Vilnius. Druskininkų M. K. Čiurlionio 

meno mokyklos jaunių choras, mišrus choras ,,Druskininkai“, pučiamųjų orkestras. 

8. Koncertas Klarisky muzikos salėje, Bratislavoje (Slovakija). Druskininkų M. K. 

Čiurlionio meno mokyklos mišrus choras ,,Druskininkai“. 

9. Trečiadieninės muzikinės popietės, kalėdiniai koncertai. Druskininkų M. K. Čiurlionio 

meno mokykla. 

10. Vaikų vasaros užimtumo stovykla (muzika, dailė, choreografija), Druskininkų M. K. 

Čiurlionio meno mokykla. 

11. Vaikų kūrybinių darbų akcija - paroda smurto ir patyčių prevencijai „Mano ir tavo 

draugystės laikas“. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla. 

12. Tarptautinis mokytojų ir mokinių dailės „Baltijos“ pleneras Palangoje. Druskininkų M. 

K. Čiurlionio meno mokykla. 

Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos mokytojai ir mokiniai 

2018 m. aktyviai dalyvavo tradicinėse rudens bei pavasario ataskaitinėse darbų peržiūrose, perklausose. 

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriaus mokinių 

kūrybiniai darbai 2018 m. buvo eksponuojami respublikinėse ir miesto parodose. Viso 2018 m. 

suorganizuota ar dalyvauta 32 parodose.   

Mokiniai dalyvavo 31 konkurse, iš jų 16 tarptautinių, 15 – respublikinių, kuriuose 36 

mokiniai tapo laureatais, 18 diplomantais. Dalyvavo 7 respublikiniuose festivaliuose.  

Laimėjimai, tarptautiniuose, respublikiniuose, savivaldybės, konkursuose:  

1. Muzikiniai konkursai: 

1.1. Tarptautinis chorų konkursas ,,Bratislava Cantat II“, Slovakija, (vadovė I. Vagnoriūtė) 

– 2 aukso diplomai; 

1.2. Tarptautinis konkursas „Magic bridges of Budapest“  Vengrija, A. Navickas 3 kl.  

(mokytoja N.Kalvaitienė) – I vieta, V.Kudelytė 6 kl. (mokytoja J.Bujokienė) – II vieta;  

1.3. Tarptautinis Šokių festivalis - konkursas „Adriatic Zadar open 2018“ Zadar, Kroatija, 

2 kl. mokiniai (mokytoja G.M. Eidulevičienė) – II vieta; 



1.4. Tarptautinis Prancūzijos fortepijoninis konkursas „Concours musical de France“ 

finalas, Paryžius (Prancūzija), Augustas Navickas 3 kl. (mokytoja N. Kalvaitienė) - Grand prix, A. Kizys 

3 kl. (mokytoja A.Vilčinskienė) - 1 vietos laureatas; 

1.5. Respublikinis XXVI J. Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais instrumentais 

konkursas, Kaunas, A. Žėkas 7 kl. (mokyt. J.Mikolainis) - 2 vietos laureatas, J. Čijunskis 4 kl. (mokytojas 

V. Andruškevičius) - 1 vietos laureatas, D. Milius, 7 kl. (mokytojas V.Andruškevičius) - 2 vietos 

laureatas; 

1.6. XII Tarptautinis akordeonistų konkursas „Ascoltate“ Kaunas, J. Gruodžio  

konservatorija, Martynas Červinskas 3 kl. (mokytoja G. Andruškevičienė), Tadas Mikučionis, 5 kl. 

(mokytoja L. Dunauskytė) - I vietos lauretai; 

1.7. XX Nacionalinis Balio Dvariono pianistų ir stygininkų konkursas, finalinis etapas, 

Vilnius, Faustas Pauliukas 2 kl. (mokytoja E.Sakavičienė), A. Navickas 3 kl. (mokytoja N. Kalvaitienė) 

– diplomantai;  

1.8. Lietuvos Juozo Gudavičiaus muzikos konkursas "Kur giria žaliuoja", Panevėžys. 

Pučiamųjų orkestras (mokytojas J. Mikolainis) – 1 vieta; 

9. Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkursas ,,Dainų dainelė – 2018“, Vilnius.           

D. Bachtijeva 3 kl., R. Planutis 4 kl., V. Stankauskas 6 kl. (mokytoja G. Vosylienė), D. Sobol 3 kl. 

(mokytoja I. Vagnoriūtė); 

1.10. Respublikinis muzikos ir meno mokyklų solfedžio festivalis – konkursas „Kelionė į 

muzikos šalį - 2018“, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla. A. Katčenkaitė, G. Dumskytė, V. 

Kudelytė, J. Van Gucht, G. Januškaitė,  A. Muravjovas (mokytoja V. Mieščionaitienė).- diplomantai. 

2. Piešinių konkursai: 

2.1. Tarptautinis FAI piešinių konkursas „Ateities skraidantys aparatai“ I – etapas LMNŠC 

Žirmūnų g. 1, Vilnius 2018 - 03 - 17 II – etapas Lozana (Šveicarija). Emilija Krušaitė (mokytoja G. 

Kupčinskienė) - III vieta; 

2.2. Tarptautinis vaikų piešinių konkursas „Mano miestas“, Dzeržinskas (Rusija). Pijus 

Valentukevičius 4 kl. (mokytoja A. Kalėdienė) - I vieta, Elzė Dobelinskaitė (mokytoja E. Maračinskaitė) 

III vieta, Ąžuolas Katauskas (mokytoja Ona Olšauskienė) - speciali padėka - sertifikatas;  

2.3. Tarptautinis medijų ir fotografijos filmų festivalis- konkursas „Mano kinas“, Kaunas. 

Ugnė Janeliauskaitė 3 kl. (mokytoja A. Kalėdienė) – laureatė; 

2.4. XVI tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“. 

Druskininkų savivaldybės mokyklų moksleivių dailės miniatiūrų-diptikų piešinių konkursas „Fantastinis 

M. K. Čiurlionio kūrybos pasaulis“. Konkurso organizatoriai - Lietuvos muzikų rėmimo fondas, 

Druskininkų savivaldybės administracijos Švietimo skyrius ir Druskininkų M.K. Čiurlionio meno 

mokykla. Druskininkai. Viktorija Nanartonytė, Smiltė Bujokaitė (mokytoja O. Olšauskienė), Guoda 

Vaikšnoraitė (mokytoja G. Kupčinskienė), Vincentas Akstinas (mokytoja N. Akstinienė), Viltė Stonkutė, 

Matas Čepanonis, Paulina Večkytė (mokytoja E. Maračinskaitė) – laureatai. 

M. K. Čiurlionio meno mokyklos kolektyvas bendradarbiauja su mokinių tėvais. Tėvai 

kviečiami į muzikinius vakarus, programų, planų, projektų aptarimus, išklauso ataskaitas, dalyvauja 

mokinių koncertuose, darbų peržiūrose, susirinkimuose, atvirose pamokose.  

Asignavimai įstaigos veiklai, kasinių išlaidų palyginimai 2017 m. ir 2018 m. pagal išlaidų 

straipsnius, pokyčiai, paaiškinimai (eurais) 

 

 

 

 



Išlaidų 

klasifikacijos 

odas 

Išlaidų 

pavadinimas 

 

Lėšos programoms vykdyti (kasinės išlaidos ), eurais 
 

 

2017 m. 

iš viso 

 

2018 m. 

iš viso 

 

 

Iš jų: 

Specialioji 

tikslinė 

dotacija 

mokinio 

krepšeliui 

finansuoti 

Lėšos ugdymo 

aplinkai užtikrinti 

Kita Kiti finansavimo 

šaltiniai 

Steigėjo  

lėšos 

Gautos už 

teikiamas 

paslaugas 

Param

a ir 

kita 

2 proc. 

gyventojų 

pajamų 

mokesčio 

2 Išlaidos 512051 539726 20000 480216 25527 5700 6048 2235 

2.1 Darbo užmokestis 

ir socialinis 

draudimas 

452029 480996 20000 435424 19872 5700 0 0 

2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis 345122 366510 15300 331586 15224 4400 0 0 

2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo 

įmokos 

106907 114486 4700   103838 4648 1300 0 0 

2.2 Prekių ir paslaugų 

naudojimas 

60022 57591 0 43705 5603 0 6048 2235 

2.2.1.1.1.5 Ryšių paslaugos 913 851 0 651 200 0 0 0 

2.2.1.1.1.6 Transporto 

išlaikymas 

3015 9316 0 3993 500 0 2623 2200 

2.2.1.1.1.8 Spaudiniai 1424 0 0 0 0 0 0       0 

2.2.1.1.1.23 Kitos prekės 16795 10659 0 8456 2203 0   0 0 

2.2.1.1.1.11 Komandiruotės 

išlaidos 

289 74 0 74 0 0 0 0 

2.2.1.1.1.15 Ilgalaikio 

materialiojo turto 

einamasis remontas 

9558 4181 0 4181 0 0 0 0 

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos 

kėlimas 

1167 826 0 826 0 0 0 0 

2.2.1.1.1.20 Šildymas 13426 13573 0 12073 1500 0 0 0 

Elektros energija 3286 3137 0 2937 200 0 0 0 

Vandentiekis ir 

kanalizacija 

1206 1158 0 958 200 0 0 0 

Šiukšlės 490 548 0 548 0 0 0 0 

2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos 8453 13368 0 9108 800 0 3425 35 

2.7.3.1.1.1 Socialinė parama 0 1139 0 1087 52 0 0 0 

3 Turto išlaidos 4559 3626 0 0 1846 0 0    1780 

3.1.1.2.1.3 Kiti pastatai ir 

statiniai 

2845 0,0 0   0 0 0 0 0 

3.1.1.3.1.2 Kitos mašinos ir 

įrenginiai 

1714 3626 0 0 1846 0 0 1780 

3.1.2.1.1.2 Nematerialus turtas 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 

 IŠ VISO 516610 543352 20000 480216 27373 5700  6048 4015 

2018 m. kasinės išlaidos, palyginti su 2017 m., padidėjo 26742 eurais. Iš jų: išlaidų 

straipsnis „Darbo užmokestis“ padidėjo 21388 eurais. Didžiausią padidėjimą lėmė etatinio darbo 

apmokėjimo modelio įgyvendinimas nuo rugsėjo mėnesio. Išlaidų straipsnis „Socialinio draudimo 

įmokos“ padidėjo 7579 eurais dėl padidėjusio darbo užmokesčio. Išlaidų straipsnis „Transporto 

išlaikymas“ padidėjo 6301 euru dėl padidėjusio poreikio mokyklos renginiams, konkursams išvykstant į 

užsienį. Išlaidų straipsnis „Kitos prekės“ sumažėjo 6136 eurų dėl mažiau reikalingų įsigyti ugdymo 

priemonių ir mokyklinių baldų. Išlaidų straipsnis „Spaudiniai“ sumažėjo 1424 eurais. Išlaidų straipsnis  

„Komandiruotės išlaidos“ sumažėjo 215 eurų. Išlaidų straipsnis „Ilgalaikio materialiojo turto einamasis 



remontas“ sumažėjo 5377 eurais dėl Druskininkų savivaldybės įgyvendinamo projekto „Druskininkų 

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas“. Išlaidų straipsnis 

„Kitos paslaugos“ padidėjo 4915 eurais dėl padidėjusių  poreikio kitų paslaugų išlaidų iš kitų šaltinių.  

2018 m. ilgalaikio materialiojo turto buvo įsigyta už 3626 eurus. Iš jų įsigyti muzikos 

instrumentai (saksofonas tenoras ir klasikinė gitara) už 1780 eurų ir trys spintos muzikos instrumentams 

už 1846 eurus (iš gautų pajamų  už teikiamas paslaugas). 

2018 m. mokestis už mokinių mokslą, viso 39654 eurai, buvo surinktas ir pravestas į 

savivaldybės biudžetą. 2018 m. išlaidos vienam mokiniui iš savivaldybės biudžeto – 1118 eurai, o 2017 

m. – 1085 eurų. Išlaidos vienam mokiniui padidėjo 33 eurais, dėl darbo užmokesčio (2016/2017 m. m. – 

475 mokiniai, o 2017/2018 m. m. – 477 mokiniai).  

2018 metais mokykla gavo pajamų iš 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio 1030 eurų. 

Parama iš kitų šaltinių - 6298 eurai. Iš viso – 7328 eurų. 2018 m. panaudota 4015 eurų 2 procentų 

gyventojų pajamų mokesčio paramos ir 6048 eurai - kitų šaltinių lėšų.  

Mokykla už 2018 m. teikiamas paslaugas gavo 27395 eurų. Šias pajamas sudarė mokestis 

už teikiamas ugdymo paslaugas – 25338 eurai bei salės, klasių, muzikos instrumentų nuomą – 2057 eurai. 

Lėšos už teikiamas paslaugas panaudotos programas vykdančių mokytojų darbo užmokesčiui, socialinio 

draudimo įmokoms, prekių bei paslaugų išlaidoms. 

Įsiskolinimas 2018 m. pradžiai ir pabaigai (eurais): 

Eil. 

Nr. 

Įsiskolinimas 2017-12-31 2018-12-31 Padidėjo +; 

Sumažėjo - 

1. Gautinos sumos įsiskolinimas iš viso: 1070 763 -307 

gautinos sumos iš biudžeto lėšų  82 74 -8 

gautinos sumos nebiudžetinių lėšų (tėvų 

įnašai) 

988 689 -299 

2.  Mokėtinos sumos iš viso: 8709 5515 -3194 

mokėtinos sumos tiekėjams 6370 4244 -2126 

mokėtinos socialinio draudimo įmokos 

(darbuotojo lėšomis) 

201 0,0 -201 

mokėtinos sumos darbdavio socialinio 

draudimo įmokos 

2138 1271 -867 

Gautinos skolos 2018 m. gruodžio 31 dienai – 763 eurai, iš jų nebiudžetinės lėšos – 689 

eurai (didžiausią dalį – 1018 eurus sudaro  tėvų įnašai už teikiamas paslaugas (NU programa), o 

išankstinai tėvų įnašai sudarė 329 eurus) ir 74 eurai biudžeto lėšos.  

Mokėtinos sumos 2018 m. gruodžio 31 dienai – 5515 eurų, iš jų didžiausias įsiskolinimas 

tiekėjams 4244 eurai, darbdavio socialinio draudimo įmokos už gruodžio mėnesį - 1271 euras. Kreditinis 

įsiskolinimas (darbdavio socialinio draudimo įmokos) sumokėtas 2018 m. sausio mėnesį. 

 

Išvados: 

Pavyko įgyvendinti 2018 m. veiklos planą:  

1. Įgyvendintas 2017 - 2018 m. m. ugdymo planas. 

2. Pasiektas plane numatytas tikslas – pagerėjo pamokos kokybė, ugdymosi sąlygos, didėjo 

mokinių mokymosi motyvacija, sustiprėjo mokyklos įvaizdis, pagerėjo materialinė bazė.  

3. Įgyvendinti plane numatyti uždaviniai ir priemonės. Pagerinta ugdymo(si) proceso 

kokybė, tobulinta šiuolaikinės pamokos vadyba teikiant kokybiškas švietimo paslaugas, parengus ir 

atnaujinus, mokinių interesus atitinkančias, dalyko dėstymo ir neformaliojo švietimo bei edukacinės 

programas, įvairinant ugdomąją veiklą, stiprinant ugdymo proceso ir turinio vertinimą ir įsivertinimą, 

tobulintos mokytojų kompetencijos, kelta kvalifikacija, bendradarbiauta su kitomis respublikos bei 

užsienio ugdymo įstaigomis, aktyvinta koncertinė, parodinė ir kt. veikla bendradarbiaujant su tėvais ir 



socialiniais partneriais, pagerinta ugdymo aplinka, atnaujinta mokyklos materialinė bazė. 2018 m. 

ugdymo turinys, taikant inovatyvius ugdymo metodus, keliant mokinių mokymosi motyvaciją, buvo 

planuojamas atsižvelgiant į kiekvieno mokinio poreikius, mokymosi galimybes,  motyvaciją, pasiekimus, 

numatomus ugdymo(si) rezultatus, mokytojų kvalifikaciją, gerą aplinką. Pamokose taikant šiuolaikinės 

pamokos struktūrą tobulėjo pamokos vadyba. Bendradarbiaujant mokytojams, mokiniams ir jų tėvams, 

sistemingai informuojant tėvus (globėjus) apie mokinio daromą pažangą stiprėjo vertinimas ir 

įsivertinimas. Mokytojai įgijo naujų žinių, reikalingų profesinių bei bendražmogiškų kompetencijų 

bendradarbiaudami, organizuodami bei dalyvaudami seminaruose, konferencijose, edukacinėse 

programose. Sustiprėjo mokyklos įvaizdis savivaldybėje, respublikoje bei užsienyje. Kilo mokytojų 

kvalifikacija, padidėjo mokinių mokymosi motyvacija, pagerėjo mokinių lankomumas. Suaktyvėjo 

metodinių grupių veikla. Ugdymo aplinka, materialinė bazė pagerinta atlikus mokyklos vidaus remonto 

darbus, įsigijus ugdymo procesui reikalingas priemones ir inventorių. Atnaujintas/sukurtas naujai 

mokyklos socialinis tinklas facebook, vykdomi/tęsiami naujos internetinės svetainės sukūrimo darbai. 

Atsinaujino mokyklos patalpos, pagerėjo ugdymo aplinka, informacijos sklaida miesto bendruomenei, 

Lietuvos ir užsienio parneriams. 

 

 



Druskininkų M.K. Čiurlionio meno 

mokyklos direktoriaus 2018 metų ataskaitos  

1 priedas 

 

 

Metinio veiklos plano 2018 metų rodiklių įgyvendinimo ataskaita  

 
Tikslo kodas Uždavinio 

kodas 
 

Priemonės 

kodas 
Veiklos 

kodas 
Vertinimo 

kriterijaus 

pavadinimas 

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Mato 

vienetas 
Plano 

reikšmė 
Fakto 

reikšmė 
Įvykdymo 

proc. 
Paaiškinimas dėl 

nukrypimo nuo 

vertinimo kriterijaus 

plano 

Indėlio kriterijai 

01 

Gerinti 

ugdymo ir 

ugdymosi 

kokybę, 

maksimaliai 

tenkinti 

mokinių 

poreikius 

01-01 

Gerinti 

ugdymo(si) 

proceso 

kokybę keliant 

mokinių 

mokymosi 

motyvaciją 

01-01-01 

Gerinti 

ugdymo(si) 

kokybę 

kryptingai 

planuojant 

ugdymo turinį, 

atnaujinant 

dalykų 

dėstymo 

programas, 

keliant 

mokinių 

mokymosi 

motyvaciją 

 Parengtos ir 

atnaujintos 

dalyko 

dėstymo 

programos 

P-01-01-01 Skaičius 14 30 214 % Pagal poreikį 

programų parengta 

ir atnaujinta 

daugiau nei 

planuota 

01 

Gerinti 

ugdymo ir 

ugdymosi 

kokybę, 

maksimaliai 

tenkinti 

01-02 

Tobulinti 

šiuolaikinės 

pamokos 

vadybą 

01-02-01 

Tobulinti 

pamokos 

vadybą taikant 

šiuolaikinės 

pamokos 

struktūrą, 

plečiant bei 

 Seminarai 

apie 

pamokos 

struktūrą 

P-01-02-01 Skaičius 2 2 100 % Pagal poreikį 

seminaruose 

dalyvauta tiek pat 

kiek planuota 



mokinių 

poreikius 

įvairinant 

ugdomąją 

veiklą 

01 

Gerinti 

ugdymo ir 

ugdymosi 

kokybę, 

maksimaliai 

tenkinti 

mokinių 

poreikius 

01-03 

Ugdymo 

proceso ir 

turinio 

vertinimo ir 

įsivertinimo 

dermės 

stiprinimas 

01-03-01 

Stiprinti 

vertinimo ir 

įsivertinimo 

dermę, 

bendradarbiauj

ant 

mokytojams, 

mokiniams ir 

jų tėvams 
 

 Atnaujintas 

ir 

patobulintas 

mokinių 

pažangos ir 

pasiekimų 

vertinimo bei 

įsivertinimo 

tvarkos 

aprašas. 

Organizuoti 

tėvų 

susirinkimai 

P-01-03-01 Skaičius 5 3 60 % Pagal poreikį 

atnaujintas tvarkos 

aprašas kaip ir 

planuota, o 

visuotinių tėvų 

susirinkimų įvyko 

mažiau nei 

planuota 

       

01 

Gerinti 

ugdymo ir 

ugdymosi 

kokybę, 

maksimaliai 

tenkinti 

mokinių 

poreikius 

01-04 

Mokytojų 

profesinės 

kompetencijos 

tobulinimas, 

stiprinimas, 

aukštesnės 

kvalifikacinės 

kategorijos 

įgijimas 

01-04-01 

Stiprinti ir 

tobulinti 

mokytojų 

profesines 

kompetencijas 

dalyvaujant 

seminaruose ir 

kt. renginiuose 

 Seminarai, 

konferencijos 

P-01-04-01 Skaičius 35 42 120 % Pagal poreikį 

seminaruose, 

konferencijose 

dalyvauta daugiau 

nei planuota 

02 

Stiprinti 

mokyklos 

įvaizdį, 

02-01 

Aktyvi, 

koncertinė, 

parodinė ir 

projektinė 

02-01-01 

Aktyvinti 

koncertinę, 

parodinę, ir 

projektinę 

 Organizuoja

mi renginiai 

(koncertai, 

parodos, 

projektai). 

P-02-01-01 Skaičius 147 166  113 % Pagal poreikį 

dalyvauta/organizu

ota renginių 

daugiau nei 

planuota 



skleidžiant 

gerąjį patirtį 

veikla 

bendradarbiauj

ant su tėvais ir 

socialiniais 

partneriais 

veiklą, skleisti 

gerąją patirtį 

stiprinant 

mokyklos 

įvaizdį, 

bendradarbiauj

ant su tėvais ir 

socialiniais 

partneriais 

Dalyvavimas 

renginiuose 

(koncertuose, 

parodose, 

projektuose) 

      

Stovyklos P-02-01-01 Skaičius 1 1 100 % Pagal poreikį 

suorganizuota 

stovykla kaip ir 

planuota 

02 

Stiprinti 

mokyklos 

įvaizdį, 

skleidžiant 

gerąjį patirtį 

02-02 

Materialinės 

bazės 

stiprinimas, 

internetinės 

svetainės 

atnaujinimas 

02-02-01 

Gerinti 

ugdymo(si) 

aplinką ir 

stiprinti 

mokyklos 

įvaizdį 

atnaujinat 

mokyklos 

materialinę 

bazę ir 

internetinę 

svetainę 

 Patalpų/klasi

ų 

remontas/atn

aujinimas 

P-02-01-01 Skaičius 11 11 100 % Suremontuotos 

visos planuotos 

patalpos 

(Druskininkų 

savivaldybės 

projektas 

„Druskininkų M. k. 

Čiurlionio meno 

mokyklos 

infrastruktūros 

tobulinimas“) 

Naujų baldų 

įsigijimas 

 

P-02-01-01 Skaičius 95 

 

 

49 

 

 

52 % 

 

 

Baldų nupirkta 

pagal poreikį ir 

gautas lėšas 

Muzikos 

instrumentų 

įsigijimas  

P-02-01-01 Skaičius 5 

 

 

 

13 

 

 

 

260 % Instrumentų 

nupirkta pagal 

poreikį ir gautas 

lėšas  

(Druskininkų 

savivaldybės 

projektas 

„Druskininkų M. k. 

Čiurlionio meno 

mokyklos 



infrastruktūros 

tobulinimas“) 

Porceliano 

degimo 

krosnis 

P-02-01-01 Skaičius 0 0 - Priemonė neįsigyta 

nesant svarbiam 

poreikiui 

Interneto 

svetainė 

P-02-01-01 Skaičius 1 1 100 % Pagal poreikį 

atnaujintas/sukurtas 

naujai mokyklos 

socialinis tinklas 

facebook, 

vykdomi/tęsiami 

naujos internetinės 

svetainės sukūrimo 

darbai 

Proceso kriterijai 

01 

Gerinti 

ugdymo ir 

ugdymosi 

kokybę, 

maksimaliai 

tenkinti 

mokinių 

poreikius  

01-01 

Gerinti 

ugdymo(si) 

proceso 

kokybę keliant 

mokinių 

mokymosi 

motyvaciją 

01-01-01 

Gerinti 

ugdymo(si) 

kokybę 

kryptingai 

planuojant 

ugdymo turinį, 

atnaujinant 

dalykų 

dėstymo 

programas, 

keliant 

mokinių 

mokymosi 

motyvaciją 

01-01-01-01 

Atsižvelgiant 

į norinčiųjų 

mokytis 

poreikį, 

mokinių 

mokymosi 

galimybes – 

parengti/atna

ujinti FŠPU 

ir NU 

programas 

Parengtos/ 

atnaujintos 

FŠPU dalyko 

dėstymo 

programos 

P-01-01-

01-01 
Skaičius 14 24  171 % Pagal poreikį FŠPU 

dalyko dėstymo 

programų parengta, 

atnaujinta daugiau 

nei planuota 

01 

Gerinti 

ugdymo ir 

ugdymosi 

01-01 

Gerinti 

ugdymo(si) 

proceso 

01-01-01 

Gerinti 

ugdymo(si) 

kokybę 

01-01-01-01 

Atsižvelgiant 

į norinčiųjų 

mokytis 

Parengtos/ 

atnaujintos 

NU dalyko 

P-01-01-

01-02 
Skaičius 3 16 533 % Pagal poreikį NU 

dalyko dėstymo 

programų parengta, 



kokybę, 

maksimaliai 

tenkinti 

mokinių 

poreikius  

kokybę keliant 

mokinių 

mokymosi 

motyvaciją 

 

kryptingai 

planuojant 

ugdymo turinį, 

atnaujinant 

dalykų 

dėstymo 

programas, 

keliant 

mokinių 

mokymosi 

motyvaciją 

poreikį, 

mokinių 

mokymosi 

galimybes – 

parengti/atna

ujinti FŠPU 

ir NU 

programas 

dėstymo 

programos 
atnaujinta daugiau 

nei planuota 

01 

Gerinti 

ugdymo ir 

ugdymosi 

kokybę, 

maksimaliai 

tenkinti 

mokinių 

poreikius 

01-02 

Tobulinti 

šiuolaikinės 

pamokos 

vadybą 

01-02-01 

Tobulinti 

pamokos 

vadybą taikant 

šiuolaikinės 

pamokos 

struktūrą, 

plečiant bei 

įvairinant 

ugdomąją 

veiklą 

01-02-01-01 

Tobulinant 

šiuolaikinės 

pamokos 

vadybą 

dalyvauti 

seminaruose 

apie 

pamokos 

struktūrą 

 

 

Dalyvauta 

seminaruose 

apie 

pamokos 

struktūrą 

P-01-02-

01-01 
Skaičius 2 2 100 % Pagal poreikį 

seminaruose apie 

pamokos struktūrą 

dalyvauta tiek kiek 

planuota  

01 

Gerinti 

ugdymo ir 

ugdymosi 

kokybę, 

maksimaliai 

tenkinti 

mokinių 

poreikius 

01-03 

Ugdymo 

proceso ir 

turinio 

vertinimo ir 

įsivertinimo 

dermės 

stiprinimas 

01-03-01 

Stiprinti 

vertinimo ir 

įsivertinimo 

dermę, 

bendradarbiauj

ant 

mokytojams, 

mokiniams ir 

jų tėvams 
 

01-03-01-01 

Įgyvendinti  

mokinių 

pažangos ir 

pasiekimų 

vertinimo bei 

įsivertinimo 

tvarką 

bendradarbia

ujant 

mokytojams, 

mokiniams ir 

jų tėvams 

Atnaujintas 

mokinių 

pažangos ir 

pasiekimų 

vertinimo bei 

įsivertinimo 

tvarkos 

aprašas 

P-01-03-

01-01 
Skaičius 1 1 100 % Pagal poreikį 

atnaujintas mokinių 

pažangos ir 

pasiekimų 

vertinimo bei 

įsivertinimo 

tvarkos aprašas 

kaip ir planuota 



 

 

01 

Gerinti 

ugdymo ir 

ugdymosi 

kokybę, 

maksimaliai 

tenkinti 

mokinių 

poreikius 

01-03 

Ugdymo 

proceso ir 

turinio 

vertinimo ir 

įsivertinimo 

dermės 

stiprinimas 

01-03-01 

Stiprinti 

vertinimo ir 

įsivertinimo 

dermę, 

bendradarbiauj

ant 

mokytojams, 

mokiniams ir 

jų tėvams 
 

01-03-01-02 

Suorganizuot

i tėvų 

susirinkimus 

Tėvų 

susirinkimai 

P-01-03-

01-02 
Skaičius 4 2 50 % Pagal poreikį, 

visuotinių tėvų 

susirinkimų įvyko 

mažiau nei 

planuota 

01 

Gerinti 

ugdymo ir 

ugdymosi 

kokybę, 

maksimaliai 

tenkinti 

mokinių 

poreikius 

01-04 

Mokytojų 

profesinės 

kompetencijos 

tobulinimas, 

stiprinimas, 

aukštesnės 

kvalifikacinės 

kategorijos 

įgijimas 

01-04-01 

Stiprinti ir 

tobulinti 

mokytojų 

profesines 

kompetencijas 

dalyvaujant 

seminaruose ir 

kt. renginiuose 

01-04-01-01 

Skatinti 

aktyvų 

mokytojų 

dalyvavimą 

seminaruose, 

konferencijos

e, keliant 

kvalifikaciją 

Seminarai, 

konferencijos 

P-01-04-

01-01 
Skaičius  35 42 120 % Pagal poreikį 

seminaruose, 

konferencijose 

dalyvauta daugiau 

nei planuota 

02 

Stiprinti 

mokyklos 

įvaizdį, 

skleidžiant 

gerąjį patirtį 

02-01 

Aktyvi, 

koncertinė, 

parodinė ir 

projektinė 

veikla 

bendradarbiauj

ant su tėvais ir 

socialiniais 

partneriais 

02-01-01 

Aktyvinti 

koncertinę, 

parodinę, ir 

projektinę 

veiklą, skleisti 

gerąją patirtį 

stiprinant 

mokyklos 

įvaizdį, 

bendradarbiauj

ant su tėvais ir 

02-01-01-01 

Parengti 

straipsnius 

apie 

įvykusius 

renginius, 

mokinių 

pasiekimus ir 

kt. bei skelbti 

viešai 

mokyklos 

internetinėje 

svetainėje, 

Parengti 

straipsniai 

P-02-01-

01-01 
Skaičius 10 24 240 % Pagal poreikį 

straipsnių parengta 

daugiau nei 

planuota 



socialiniais 

partneriais 

facebuk‘e, 

spaudoje 

02 

Stiprinti 

mokyklos 

įvaizdį, 

skleidžiant 

gerąjį patirtį 

02-02 

Materialinės 

bazės 

stiprinimas, 

internetinės 

svetainės 

atnaujinimas 

02-02-01 

Gerinti 

ugdymo(si) 

aplinką ir 

stiprinti 

mokyklos 

įvaizdį 

atnaujinat 

mokyklos 

materialinę 

bazę ir 

internetinę 

svetainę 

02-02-01-01 

Siekiant 

gerinti 

ugdymo(si) 

aplinką, 

atnaujinti 

mokyklos 

patalpas 

Atnaujintos 

patalpos 

P-02-02-

01-01 

 

Skaičius 11 11 100 % Suremontuotos 

visos planuotos 

patalpos 

(Druskininkų 

savivaldybės 

projektas 

„Druskininkų M. k. 

Čiurlionio meno 

mokyklos 

infrastruktūros 

tobulinimas“) 

02 

Stiprinti 

mokyklos 

įvaizdį, 

skleidžiant 

gerąjį patirtį 

02-02 

Materialinės 

bazės 

stiprinimas, 

internetinės 

svetainės 

atnaujinimas 

02-02-01 

Gerinti 

ugdymo(si) 

aplinką ir 

stiprinti 

mokyklos 

įvaizdį 

atnaujinat 

mokyklos 

materialinę 

bazę ir 

internetinę 

svetainę 

02-02-01-02 

Siekiant 

gerinti 

ugdymo(si) 

aplinką, 

atnaujinti 

mokyklos 

materialinę 

bazę 

Įsigyti nauji 

baldai: 

Stalai 

Spintos 

Kėdės 

Biuro kėdės 

Biuro baldai 

Minkštasuoli

ai 

Ekspoziciniai 

baldai 

Kėdės 

fortepijonui 

P-02-02-

01-02 

 

Skaičius 95 

 

3 

8 

60 

4 

3 

5 

 

10 

 

2 

 

49 

 

9 

5 

23 

0 

0 

0 

 

12 

 

0 

52 % 

 

 

Baldų nupirkta 

pagal poreikį ir 

gautas lėšas 

02 

Stiprinti 

mokyklos 

įvaizdį, 

skleidžiant 

gerąjį patirtį 

02-02 

Materialinės 

bazės 

stiprinimas, 

internetinės 

svetainės 

atnaujinimas 

02-02-01 

Gerinti 

ugdymo(si) 

aplinką ir 

stiprinti 

mokyklos 

įvaizdį 

atnaujinat 

02-02-01-03 

Siekiant 

gerinti 

ugdymo(si) 

aplinką, 

atnaujinti 

ugdymo 

priemones 

Įsigyti 

muzikos 

instrumentai: 

Pianinas 

Saksofonas 

(tenoras) 

Klarnetas 

Gitara 

P-02-02-

01-03 

 

Skaičius 5 

 

 

0 

 

1 

 

2 

13 

 

 

7 

 

1 

 

1 

260 % Instrumentų 

nupirkta pagal 

poreikį ir gautas 

lėšas  

(Druskininkų 

savivaldybės 

projektas 



mokyklos 

materialinę 

bazę ir 

internetinę 

svetainę 

Mušamųjų 

instrumentų 

komplektas 

2 

0 

3 

1 
„Druskininkų M. k. 

Čiurlionio meno 

mokyklos 

infrastruktūros 

tobulinimas“) 

02 

Stiprinti 

mokyklos 

įvaizdį, 

skleidžiant 

gerąjį patirtį 

02-02 

Materialinės 

bazės 

stiprinimas, 

internetinės 

svetainės 

atnaujinimas 

02-02-01 

Gerinti 

ugdymo(si) 

aplinką ir 

stiprinti 

mokyklos 

įvaizdį 

atnaujinat 

mokyklos 

materialinę 

bazę ir 

internetinę 

svetainę 

02-02-01-04 

Siekiant 

stiprinti 

mokyklos 

įvaizdį 

atnaujinti  

internetinę 

svetainę 

Atnaujinta 

internetinė 

svetainė 

P-02-02-

01-04 

Skaičius 1 1 100 % Pagal poreikį 

atnaujintas/sukurtas 

naujai mokyklos 

socialinis tinklas 

facebook, 

vykdomi/tęsiami 

naujos internetinės 

svetainės sukūrimo 

darbai 

 

 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokyklos 

direktoriaus 2018 metų ataskaitos  

2 priedas 

 

METINIO VEIKLOS PLANO 2018 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA 

 

T
ik

sl
o

 n
u

m
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U
žd

av
in

io
 n

u
m

er
is

 

P
ri

em
o
n

ės
 n

u
m

er
is

 

V
ei

k
lo

s 
n

u
m

er
is

 

Veiklos 

pavadinimas 
Veiklos vykdytojas  

Numatyta lėšų (EUR) Panaudota lėšų (EUR) 

Įsisavinta lėšų 

dalis (proc.) 

Komentarai/ 

pastabos 

Iš viso 
Iš jų (finansavimo šaltiniai)*: 

Iš viso 
Iš jų (finansavimo šaltiniai): 

SL VB ES Kita SL VB ES Kita 

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

01 03 
Uždavinys. Įgyvendinti LR įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytą švietimo politiką, teikiant kokybišką ugdymą savivaldybės švietimo įstaigose bei užtikrinti teikiamų 

paslaugų kokybę 
  

01 03 09 Priemonė. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos veiklos vykdymas   

01 03 09 07 
Švietimo 

programa 

Druskininkų M. K. 

Čiurlionio meno 
mokykla 

534,40 508,7 25,7 0 0 533,3 507,6 25,7 0 0 99,8  %  

01 03 09 Iš viso priemonei: 534,40 508,7 25,7 0 0 533,3 507,6 25,7 0 0   

01 03 Iš viso uždaviniui: 534,40 508,7 25,7 0 
0

0 
533,3 507,6 25,7 0 0   

01 Iš viso tikslui: 534,40 508,7 25,7 0 
5

0 
533,3 507,6 25,7 0 0   

IŠ VISO: 534,40 508,7 25,7 0 0 533,3 507,6 25,7 0 0   

 

 

 

 

_________________________



 


