PATVIRTINTA
Jonavos rajono savivaldybės
tarybos 2011 m. liepos d.
sprendimu Nr.TSJONAVOS JANINOS MIŠČIUKAITĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORĖS
ROMOS JURGILIENĖS
2010-2011 MOKSLO METŲ VEIKLOS ATASKAITA
1. Įstaigos pristatymas.
1.1. Jonavos meno mokykla – neformalaus ugdymo įstaiga, tenkinanti vaikų, jaunimo ir
suaugusiųjų meninį ugdymą muzikos, dailės, choreografijos ir teatro srityse. Mokyklos teisinė forma ir
priklausomybė – viešas juridinis asmuo, veikiantis kaip Jonavos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Mokyklos grupė- neformalus švietimas.
Mokyklos tipas – meno mokykla, skirta meniniams gebėjimams lavinti.
Mokyklos buveinė – Žeimių g. 6, LT 55118 Jonava. Elektroninis adresas menomkla@centras.lt,
interneto tinklapis – www.jmm.lt
Mokymo kalba – lietuvių
Mokyklos steigėjas – Jonavos rajono savivaldybės taryba, kodas 188612140.
1.2.Direktorius – Roma Jurgilienė. Išsilavinimas aukštasis universitetinis, edukologijos
magistrė, pedagoginis stažas – 24 metai, II vadybinė kvalifikacinė kategorija. Dėstomas dalykas –
sceninė kalba ir teatro istorija.
1.3.Įstaigos darbuotojų skaičius – 68, iš jų moterų – 47, vyrų – 21. Iš jų – pagrindinėse pareigose
60, nepagrindinėse – 8. Patvirtintas leistinas pareigybių skaičius – 18,5 (į pareigybių skaičių
neįskaičiuotas pedagoginių normų skaičius). Pedagogų – 51 (iš jų: 3 mokytojai ekspertai, 18 mokytojų
metodininkų, 25 – vyresnieji mokytojai, 5 mokytojai).
Pagrindinėse pareigose dirba mokytojų – 47.
Kiti darbuotojai finansuojami iš savivaldybės aplinkos lėšų: direktorius, 2 pavaduotojai (ugdymui ir
ūkiui), raštinės vedėjas, bibliotekininkas, dailės skyriaus laborantas, valytojas, sargai,
sandėlininkas, budėtojas, kiemsargis, statinių ir priežiūros darbininkas, muzikos instrumentų
derintojas- taisytojas, kompiuterių įrangos operatorius.
1.4.Mokinių skaičius.
Viso

Muzikos
skyrius

Dailės
skyrius

Choreografijos Teatro
skyrius
skyrius

2010-10-01
248
97
99
541
2011-06-01
240
92
96
502
1.5.Bendras naudojamų patalpų plotas – 2131m².
1.6. Biudžetas 2010 metais
Biudžeto lėšos (tūkst.. Lt)
Asignavimų planas
Programos pavadinimas
metams įskaitant
patikslinimus

52

Kitos programos
(ankstyvojo,
tikslinio, mėgėjų)
45 (13-10-22)

51

23 (4-3-16)

Finansavimas
(gauta)

Išlaidos

Aplinkos lėšos
Pajamos už teikiamas paslaugas
(tėvų įmokos)
Mokinio krepšelio lėšos
Asignavimai investicijoms ir
remontams
VISO
Lėšos, gautos iš valstybės biudžeto pagal tarpusavio atsiskaitymus 2010 m. skirtos ir panaudotos darbo
užmokesčio kompensavimui dėl bazinės algos sumažinimo 2009m. rugsėjo mėn. Biudžeto lėšų palyginamoji lentelė.
Finansavimo šaltiniai:
Savivaldybės biudžeto lėšos
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija iš viso:
Iš jų:
Mokinio krepšelio lėšos
Lėšos, gautos iš valstybės biudžeto pagal tarpusavio
atsiskaitymus
Ansamblio Ratilėlis“ kelionės į Italiją dalinis finansavimas
Kitos lėšos (labdara, parama, 2% GM).

2009
264,4
81

Lėšos (tūkst..Lt)
2010
268,5
81

2011

268,5

7,5

Specialiosios lėšos. Per 2010 metus surinkta ir pravesta į biudžetą spec. Lėšų- 166, 684 Lt.,iš jų
už paslaugas (instrumentų nuoma, kavos ir maisto aparatai)- ......, tėvų įnašai už mokymo
paslaugas - .........
2 Įstaigos veiklos rezultatai.
2.1.Mokyklosbendruomenė aktualioms problemoms spręsti vadovavosi Jonavos Janinos Miščiukaitės
meno mokyklos 2009-2012 metų strateginiu planu, patvirtintu Jonavos savivaldybės tarybos 2009 .
spalio 22 d. sprendimu Nr. 1TS – 287.
Mokyklos vizija.
Išlikti unikalia meninės krypties ugdymo institucija rajone; garsinti Jonavos vardą respublikoje ir už
jos ribų; skatinti kiekvieną bendruomenės narį „Mokytis visą gyvenimą“; meno mokykla –
projektuojanti kaitą ir prisiimanti atsakomybę užugdymo tikslų vykdymą ir jų rezultatus.
Mokyklos misija.
Janinos Miščiukaitės meno mokykla – harmoninga ir demokratiška meninio ugdymo institucija,
teikianti neformaliojo švietimo paslaugas, ugdanti atsakingą ir savarankiškai kūrybišką asmenybę,
suteikianti pradinę meninę kompetenciją, ugdanti savarankiškumą ir iniciatyvumą, mokanti ugdytinius
bendrauti ir bendradarbiauti.
Mokyklos filosofija.
„Padaryk mane gerumo ženklu...“(kardinolas Vincentas Sladkevičius).
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2009-2012 m. strateginiai prioritetai:
1) ugdymo(si) kokybės tobulinimas,
2) lygių mokymosi galimybių sudarymas, įvertinant individualius vaiko gebėjimus.
Tikslai:
1.Atskleisti ir tenkinti ugdytinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;
2.Tobulinti ugdymo turinį ir edukacines aplinkas.
Uždaviniai :
1. Atnaujinti Bendrąsias ugdymo programas, pritaikyti individualiems poreikiams išnaudoti ugdymo
procese.
2.Ugdyti ir ugdytis menines kompetencijas per projektinę, konkursinę ir koncertinę veiklą.
3.Efektyvinti metodinės tarybos ir skyrių metodinių grupių veiklą.
4.Vykdyti itin gabių mokinių skatinimo programą.
5.Atnaujinti mokyklos materialinę bazę naujomis technologijomis, inventoriumi, muzikos
instrumentais, koncertiniais rūbais.
2.2.2010-2011 m. m. metinės veiklos programos tikslai, uždaviniai ,vykdytos priemonės ir programos
bei jų įgyvendinimo rezultatai:
Tikslai
Uždaviniai
Priemonės
Rezultatai,
vertinimo
kriterijai
1.Tobulinti ugdymo(si) 1.1.Atnaujinti
Metodikos grupėse
Pedagogai
kokybę, orientuojantis į Bendrąsias
ugdymo aptartos ir direktoriaus
Bendrosiomis
individualius
vaiko programas
įsakymu patvirtintos
programomis
meninius gebėjimus
atnaujintos Bendrosios vadovaujantis sudarė
ugdymo programos
individualias mokiniui
skirtas programos ir
teminius pamokų
planus
1.2.Pradėti vykdyti
Mokslo metų pabaigoje Pedagogai pateikė
ugdymo procesą pagal atlikta mokinių
metodinei tarybai
atnaujintas Bendrąsias pažangos ir pasiekimų
išvadas dėl programų
ugdymo programas
analizė dirbant pagal
koregavimo ir
nuo 2010 rugsėjo
atnaujintas programas
patikslinimo
mėnesio
1.3.Patiksnti ir
Metų eigoje peržiūrėti
Sudarytas bendras
pakoreguoti mokyklos ir pakoreguoti
mokyklos mokytojų
ugdymo proceso
individualūs pedagogų
pamokų tvarkaraštis,
pradžią ir pabaigą
pamokų tvarkaraščiai
atsižvelgiant į
individualius ugdytinio
ir tėvų pageidavimus,
derinant ugdymo
procesą mokykloje su
pamokų laiku bendrojo
lavinimo mokyklose
1.4.Skleisti gerąją
Vyko (koncertai,
Vyko darbas su
patirtį mokyklos
parodos, atviros
ugdytinių tėveliais,
bendruomenėje, rajone, pamokos):
pasidalinta gerosios
respublikos ir
mokykloje – 67,
patirties sklaida šalyje
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rajone – 17,
respublikoje - 27
už respublikos ribų -5.

ir tarptautiniu mastu

3.1.Patikslinti darbo
grupės sudėtį ir
projekto organizavimo
veiklos grafiką

Patvirtinta darbo grupė
projekto „Susipaži
nkime artimiau“(tarp
Lietuvos (Jonavos
savivaldybė) ir
Lenkijos (Raigardo
savivaldybė)
organizavimui bei
viešųjų pirkimų
vykdymui

Patvirtinti
intelektualinių (dailės,
muzikos (pučiamieji)
materialinių išteklių
panaudojimo ir
įsigijimo galimybės
Paaikei

3.2.Vykdyti grafiką
dėl projekto vykdymo
ir materialinių vertybių
įsigijimo

Pagal mainų programą
mokymuose dalyvavo
mūsų mokyklos dailės
(13) ir muzikos
(pučiamųjų orkestras 17) skyriaus pedagogai
ir ugdytiniai bei
Raigardo savivaldybės
bendruomenės nariai

Įvyko gerosios patirties
sklaida tarp Lietuvos
Respublikos Jonavos
savivaldybės
J.Miščiukaitės meno
mokyklos ir Lenkijos
LR Raigardo
savivaldybės (bendri
koncertai orkestro
Jonavoje ir Raigarde),
keramikos veiksenos ir
pučiamųjų orkestro
kūrybinių darbų
pristatymas Raigarde
bei Jonavoje
Įsigyta priemonių už
36 915,940Lt iš jų
pagrindinis inventorius:

tarptautiniu mastu

2.Atstovauti Jonavos
rajoną respublikiniuose
ir tarptautiniuose
konkursuose ir
festivaliuose

2.1.Paruošti
ugdytinio(-ių)
individualias
programas pagal
respublikinių ir
tarptautinių konkursų,
festivalių reikalavimus
2.2.

3.Tęsti ir patikslinti
mokyklos dalyvavimą
smulkiųjų Europos
Sąjungos regioninės
plėtros fondo
organizuojamų projektų
tarptautiniame „Lietuva
Polska 2007-2013“
projekte „Susipažinkime
artimiau“

3.3.Paruošti ataskaitą
Savivaldybės Veiklos
dėl įsigyto inventoriaus grupei pateikta projekto
mokyklos ugdymo
vadovo ataskaita dėl
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proceso reikmėms

finansuojamų projektų
lėšų pritraukimo

1)dailės ugdymo
procesui tobulintielektrinė krosnis
keramikai degti –
2) pučiamųjų orkestrui
muzikos instrumentai -

3.Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą.
4. Kontroliuojančių institucijų atlikti patikrinimai ir jų pašalinimas.
4.1.Kauno VSC Jonavos skyriaus patikrinimo akte (2010-11-24, Nr.36-2613/k) pažymėta, kad
mokykloje neformalus vaikų ugdymas vykdomas nepažeidžiant HN 20-2006 „Neformaliojo vaikų
švietimo mokykla: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimų.;
4.2.2010 metais mokykloje buvo atliktas finansinis auditas (2011-04-27 pateikta audito išvada,
kurioje nurodyta) mokyklos direktoriui sustiprinti vidaus kontrolės priemonių veikimą:
1. Atliekant turto inventorizaciją inventorizuoti skolas.
2.Papildyti mokinių atleidimo nuo mokesčių tvarką, numatant šeimos narių tikslių pajamų pateikimą,
pajamų dydžio paskaičiavimą 1 šeimos nariui.
IŠVADA. Kontrolieriaus tarnyba pareiškė, kad 2010 metais mokykloje valdant, naudojant ir
disponuojant savivaldybės biudžeto ir kitomis lėšomis ir turtu, juos naudojant reikšmingų neatitikčių
Lietuvos teisės aktuose nustatytiems reikalavimams, nenustatyta.
5. Problemos sąlygotos vidaus ir išorės faktorių ir jų sprendimo būdai.
5.1.Siekiant užtikrinti kokybišką 2010-2011 mm ugdymo plano vykdymą bei paslaugų teikimą trūks koncertmeisterių, gitaros, saksofono instrumento pedagogų. Mokytojų darbo krūvis, norint tai
užtikrinti , viršys nustatytas pedagogines valandas. Dėl specialistų trūkumo negalime priimti visų
norinčių mokytis. Šiuo metu 10 pedagogų jau daugelį metų važinėja dirbti į mūsų mokyklą iš Kauno.
Tai problema respublikos matu.
5.2. Būtinas naujų muzikos instrumentų įsigijimas, bibliotekos atnaujinimas – kompiuteriais
ir mokomąją menine specializuota medžiaga (natomis, dailės albumais, įvairiomis pratybomis).
2009-2011 metų strateginiame plane numatysime, kad dalis paramos (iš 2%) lėšų būtų skirta
informacinių technologijų bei atskirų muzikos instrumentų įsigijimui bei atnaujinimui.

Meno mokyklos direktorė

Roma Jurgilienė
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