PATVIRTINTA
Neringos meno mokyklos
direktoriaus 2014-11-28 įsakymu Nr.V1-36
PRITARTA
Neringos meno mokyklos tarybos
2014-11-27 protokoliniu nutarimu V11-2
PRITARTA
Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus
2014-11-28 įsakymu Nr. V13-664
NERINGOS MENO MOKYKLA
Įmonės kodas 190894483
2015 - 2017-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS
I. VEIKLOS KONTEKSTAS
Neringos meno mokykla – neformaliojo ugdymo įstaiga, teikianti muzikinio, dailės,
choreografinio, teatrinio meno ugdymo paslaugas ir formuojanti su meniniu ugdymu susijusias
kompetencijas.
Mokykla įsteigta 1971-09-01 vadovaujantis Lietuvos TSR Švietimo ministro 1971-09-02
įsakymu Nr. 153 ir Neringos miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto 1971-0924 sprendimu Nr. 77 „Dėl vaikų muzikos mokyklos atidarymo“. Neringos miesto valdybos 199412-28 potvarkiu Nr. 183 vaikų muzikos mokykla pervadinta į Neringos meno mokyklą. 1984-09-01
įsteigtas Choreografijos skyrius,1994-10-01 įsteigtas Dailės skyrius, 1995-09-01 įsteigtas Teatrinio
meno skyrius. 2010-09-01 pradėtos vykdyti ankstyvojo meninio, išplėstinio muzikinio ir muzikos
mėgėjų ugdymo programos. Nuo 2014 m. spalio 1 d. pradėtas organizuoti suaugusiųjų neformalus
meninis švietimas.
Mokyklos steigėjas – Neringos savivaldybės taryba.
Adresas – Pamario g. 4, LT-93124, Neringa. El. p. info@nmm.lt. Tel./faks. 8 (469) 52 820.
Neringos meno mokyklos 2015–2017 metų strateginis planas parengtas atsižvelgiant į
Valstybinę švietimo strategiją, Neringos savivaldybės strateginio plano dokumentus, švietimo būklę
ir Neringos meno mokyklos bendruomenės poreikius.
Mokinių skaičius 2014 m. spalio 1 d. duomenimis:
Viso

Muzikinis
skyrius

Teatrinio
meno
skyrius

Dailės skyrius

Choreografijos
skyrius

Ankstyvasis
Meninis
ugdymas

Suaugusiųjų
meninis
ugdymas

51

10

13

35

13

21

143

Mokytojų ir koncertmeisterių kvalifikacija:
Mokytojas
Mokytojas
Vyresnysis
ekspertas
metodininkas mokytojas

2

4

6

Mokytojas

4

Mokytojas
be
kategorijos

Metodininkas
koncertmeisteris

1

1

Vyresnysis
koncertmeisteris

1

2
Darbuotojų skaičius :
Administracijos
darbuotojai
(mokyklos
vadovai)
Direktorius

1

Kiti specialistai
Pedagoginiai
(nepedagoginiai
darbuotojai
darbuotojai)

Pagalbiniai (ūkinis-techninis personalas)
darbuotojai

Raštinės
vedėjas

Valytojas
kiemsargis

1

Ūkio
reikalų
specialistas
18 Viso:
1,5

0,5

1

Direktoriaus
0,5 Buhalteris
pavaduotojas

0,5

Viso:

1,5

1,5 Viso:

Mokytojai 18

Viso:

Dabar mokykloje veikia šie skyriai: muzikos, dailės, choreografijos ir teatrinio meno,
kuriuose vykdoma: ankstyvojo, pradinio, pagrindinio, trumpalaikio ir ilgalaikio kryptingo meninio,
išplėstinio muzikinio ir muzikos mėgėjų (gitaros specialybei) ugdymo programos. 2014 m.
rugpjūčio 21d. sprendimu Nr. T1-118, „Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 4 d.
sprendimo T1-113 „Dėl neformaliojo švietimo programų Neringos meno mokykloje įvedimo“
papildymo“ patvirtinta suaugusiųjų neformalaus meninio ugdymo programa.
II.

PAGRINDINIAI MOKYKLOS VEIKLOS REZULTATAI

2012–2013 mokslo metais Neringos meno mokyklą baigė 22 mokiniai. Mokyklos
absolventams įteikti Švietimo ir mokslo ministerijos Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai: 5
absolventai mokyklą baigė puikiai (dešimtukais), 8 – baigė labai gerais pažymiais (dešimtukais,
devintukais). 17 mokyklos ugdytinių buvo įteikti mokyklos pažymėjimai už mokyklinių
(ankstyvojo, pradinio, išplėstinio, trumpalaikio kryptingų meninio ugdymo ) programų įvykdymą.
2013–2014 mokslo metais Neringos meno mokyklą baigė 31 mokinys. Mokyklos
absolventams įteikti Švietimo ir mokslo ministerijos Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai: 13
absolventų mokyklą baigė puikiai (dešimtukais). 23 mokyklos ugdytinių buvo įteikti mokyklos
pažymėjimai už mokyklinių (ankstyvojo, pradinio, išplėstinio, trumpalaikio kryptingų meninio
ugdymo ) programų įvykdymą.
Absolventai ir mokiniai tęsia tolesnes profesines studijas. 1 akordeono specialybės mokinys
tęsia mokslus Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje, studijuodamas chorvedybos specialybę, 1
dailės specialybės mokinys – E.Balsio menų gimnazijoje.
Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje bei E.Balsio menų mokykloje nuo 2010 m. iki
dabar mokėsi(-osi) 7 Neringos meno mokyklos mokiniai.
Neringos meno mokyklos ugdytiniai dalyvavo įvairiuose respublikiniuose, tarptautiniuose
konkursuose, festivaliuose, kuriuose buvo apdovanoti įvairiais diplomais bei prizais. Ryškiausia kanklininkė Vesta Samoškaitė, kuri respublikinio liaudies instrumentų „Liaudiškos pjesės“
konkurse laimėjo III vietą.
2014 m. Neringos meno mokyklos choreografijos skyriaus jaunučių ir jaunių grupių mokiniai
ruošėsi ir dalyvavo Jubiliejinėje dainų šventėje „Čia mūsų namai“ Vilniuje. Jie puikiai ir gražiai
atstovavo Neringos miestą su naujais tautiniai rūbais, kuriems pasiūti lėšas skyrė Neringos
savivaldybė.
2014 m. 2 mokinės dalyvavo respublikinio televizijos dainų konkurso „Dainų dainelė“
atrankose ir buvo pakviestos dainuoti Lietuvos televizijoje Vilniuje.
Mokykloje ugdytiniams suteikiama galimybė meninę saviraišką plėtoti 6 mokomuosiuose
kolektyvuose bei ansambliuose, tai yra: tautinių liaudies instrumentų, akordeonistų ansambliuose,
jaunių, jaunučių, merginų šokėjų grupėse, teatro studijoje „Nendrelė“. Mokykloje mokiniai turi
galimybę dainuoti – dalyvauti įvairiuose konkursuose bei kitaip tobulinti savo įgūdžius.
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2014 m. buvo organizuota Lietuvos moksleivių dailės olimpiada, kurioje dalyvavo savo
miestuose dailės atrankas praėję geriausieji moksleiviai. Neringos savivaldybei atstovavo 1
mokinys, kuris pasirodė puikiai ir šiais mokslo metais įstojo į Eduardo Balsio menų gimnaziją.
2012–2014 m.m. Neringos meno mokykla parengė ir įgyvendino tris projektus: kultūrinį
edukacinį projektą „Šokanti Neringa 2013 ir 2014“, kultūrinį edukacinį projektą „Ritin kalne
smiltatė“ bei psichinės sveikatos gerinimo, ugdant vaikų kūrybiškumą „Gerumo sparnai“.
Kultūriniai edukaciniai projektai „Šokanti Neringa 2013 ir 2014“, buvo skirti tarptautinei
šokių dienai paminėti. Projektas organizuojamas penktą kartą ir kiekvienais metais jis pritraukia vis
daugiau šokio meną mėgstančių žiūrovų. Žmonės susipažįsta su šokio menu, įvairiausiais šokių
stiliais, sudaromos galimybės pamatyti geriausius Lietuvos ir užsienio kolektyvų pasirodymus.
Koncertai ir pasirodymai vyko Nidoje ir Juodkrantėje.
Projekto „Gerumo sparnai“ tikslas – ugdant kūrybinius vaikų sugebėjimus gerinti jų psichinę
sveikatą, stiprinti dvasinius, moralinius kriterijus, bendrą psichologinę savijautą, padėti suprasti
pagarbą juos supančiai aplinkai, draugams, vaikams su negalia. Projekto metu vyko: susitikimas pokalbis „Iš širdies į širdį“ su aktore ir UNICEF gerosios valios ambasadore Virginija Kochanskyte;
Neringos meno mokyklos teatro studijos „Nendrelė“ vaikai pristatė literatūrinė kompoziciją
„Erškėtrožė“, miesto visuomenei; Neringos meno mokykloje vyko edukacinis užsiėmimas „Šilta
šeimos popietė“.
Projektu „Ritin kalne smiltatė“ siekiama ugdyti naują Lietuvos kartą, gebančią tausoti
anksčiau čia gyvenusių prūsų, kuršių, lietuvių ir kt. tautų istorinį, kultūrinį palikimą, domėtis Kuršių
Nerijos išskirtine istorija, gerbti anksčiau čia gyvenusių žmonių kultūrą, išlikusį materialųjį ir
nematerialųjį paveldą (rašytinai, dailės, architektūros, buities, muzikos palikimai). Projektas buvo
įgyvendinamas pasitelkus dailės, dramos, muzikos meno sritis - buvo organizuojamos paskaitos,
meninės dirbtuvės, parodos. Dalyvavo Neringos savivaldybės mokiniai ir suaugusieji bei mokiniai
iš visos Lietuvos.
III. MOKYKLOS MATERIALINIS APRŪPINIMAS
Neringos meno mokykla valdo perduotą pasitikėjimo teise Neringos savivaldybės pastatą,
adresu Pamario g. 4, Neringa. Bendras plotas 278,77 kv. m. , žemės sklypo plotas - 0,0646 ha.
Pastato renovacijos darbai buvo atlikti 2007 m. Jis yra neblogos būklės, tačiau reikėtų ši pastatą
perdažyti , nes jau pradeda atsilupinėti dažai. Jau po renovacijos iš karto buvo pastebėta, kad šoninė
siena yra sutrūkinėjusi, nes pastatas krypsta – ją taip pat reikėtų sutvirtinti. Mokyklos viduje yra
medinės grindys - jas reikėtų nušlifuoti ir perlakuoti. Šių grindų sutvarkymas galėtų kainuoti apie 8
tūkst. Lt. (140 kv.m. x 60Lt.) Kiekvienais metais šiltuoju sezonu mokyklos aplinką puošiame
gėlėmis, kurias prižiūri ir jas perkame iš UAB „Neringos komunalininkas“ – tai mums metams
kainuoja apie 3 tūkst. Lt. Mokyklos teritoriją juosia medinė tvora – ją reikia perdažyti ir pakeisti
sutrūnijusias lenteles bei sutvirtinti vartelius.
Mokyklos baldai yra geri, tačiau trūksta specialių kėdžių prie pianinų, minkštasuolių bei
kelių stalų. Mokykloje veikia 6 kompiuteriai, bet reikėtų, kad jie būtų visose klasėse, todėl trūksta
dar penkių. Reikėtų įsigyti didesnį (iki 109 cm įstrižainės) televizorių, kad būtų galima salėje vesti
pamokas, seminarus. Visuomet yra poreikis įsigyti naujų instrumentų – gitarų, birbynių (kokybiškų)
ir kt. Choreografijos bei teatrinio meno skyriams reikia naujų kostiumų, o dailės – priemonių
grafikai, keramikai ir kt.
IV.

STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ

Stiprybės
1. Platus ugdymo programų profilis.
2. Kvalifikuoti pedagogai.

Silpnybės
1. Patalpų trūkumas teatriniam ir choreografijos
skyriams.
2. Mokykloje mokytis priimami visi norintys,
todėl kartais sunku lygintis su respublikos meno
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3.Naujai, moderniai renovuotas pastatas ir
estetiška aplinka.
Galimybės
1. Bendradarbiavimas su kitomis ugdymo
įstaigomis ir kt. meno mokyklomis,
koncertinėmis
organizacijomis,
menininkais.
2. Sudaromos sąlygos mokinių meninei
saviraiškai,
dalyvauti
konkursuose,
projektuose, renginiuose kituose miestuose
bei šalyse.
3. Sudaromos sąlygos savišvietai bei
kvalifikacijos kėlimui mokytojams.
4. Mokykla yra labai geroje vietoje, šalia
yra veikianti fontanėlis, todėl galima
puikiai išnaudoti mokyklos teritoriją
organizuojant gražius nedidelius renginius,
parodas ir kt.

mokyklomis, kur mokosi tik gabūs mokiniai.
3. Trūksta lėšų ugdymo priemonėms atnaujinti
(susidėvėję muzikos instrumentai, vadovėliai).
Grėsmės
1. Savivaldybės biudžeto lėšų mažinimas
mokyklai.
2. Dėl ekonominių, finansinių priežasčių tėvai
nebeturi lėšų muzikos instrumentams įsigyti.
3. Mažėjantis gimstamumas, didėjanti emigracija.
4. Dėl Neringos miesto geografinės padėties
(atstumas nuo Klaipėdos, persikėlimo išlaidos,
brangi būsto nuoma) sunku išlaikyti ir pritraukti
jaunus perspektyvius pedagogus dirbti meno
mokykloje.

V. VIZIJA IR MISIJA
Vizija
Neringos meno mokykla – meninės kultūros centras, pasirinkimo laisve grindžiama veikla
ugdantis kūrybingą, mąstančią asmenybę, gebančią pritaikyti įgytas mokykloje žinias
kasdieniniame gyvenime bei aktyviai dalyvaujant mėgėjiškoje, kultūrinėje veikloje.
Misija
Mokyklos misija – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti
jiems tapti aktyviais visuomenės nariais, ugdyti jų kompetencijas, plėtojant prigimtinius vaiko
gebėjimus. Teikti galimybę padėti atsiskleisti mokinių individualiems talentams, diegiant
profesionalaus meno pamatus ir poreikį mokytis visą gyvenimą.
VI. VEIKLOS STRATEGIJA
Siekiant Neringos meno mokyklos vizijos, suformuluoti švietimo įstaigos veiklos tikslai,
uždaviniai bei priemonės. Jie pateikiami Mokyklos 2015-2017 metų tikslų, uždavinių, priemonių,
produkto vertinimo kriterijų suvestinėje (1 lentelė).

MOKYKLOS 2015-2017 METŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRODUKTO VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
1 lentelė

Tikslas

Uždavinys

Priemonės pavadinimas

1.Ugdymo
kokybės
gerinimas

1.1. Sudaryti sąlygas
vaikų ir suaugusiųjų
ugdymui pagal
neformaliojo
švietimo programos

1.1.1.Organizuoti
neformaliojo švietimo veiklą

1.2. Mokytojų
pedagoginės ir
profesinės
kompetencijos
tobulinimas
1.3. Plėtoti Neringos
meno mokyklos veiklą

1.4. Bendradarbiauti
su tėvais (globėjais,
rūpintojais) ir
socialiniais partneriais,
teikti įvairiapusę
pagalbą ugdytiniams

1.1.2. Įkurti naujas
specialybes, programas ir
tobulinti esamas
(Suaugusiųjų neformalus
švietimas).
1.1.3. Išlaikyti turimą
darbuotojų skaičius.
1.2.1. Tobulinti darbuotojų
kvalifikaciją
1.2.2. Vykdyti mokytojų
atestaciją.
1.3.1. Inicijuoti dalyvavimą
renginiuose, festivaliuose,
konkursuose Lietuvoje ir
užsienyje.
1.3.2. Modernizuoti ugdymo
procesą
1.4. 1. Užtikrinti tėvų
dalyvavimą įstaigos
gyvenime
1.4.2. Teikti pedagoginę ir
informacinę pagalbą

Atsakingas
asmuo
Direktorius

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Direktorius

Metodinio darbo
vadovai
Direktorius

Produkto vertinimo kriterijus
Pavadinimas, mato
Planuojama reikšmė
vnt.
2015
2016
2017
Programos, skaičius
12
13
13
Naujų specialybių,
programų skč., vnt.

1

1

0

Patobulintų programų
skč., vnt.

1

2

2

Darbuotojai, skaičius

22

23

23

Kvalifikacijos
tobulinimo renginių
skaičius, vnt.
Besiatestuojančių
pedagogų skaičius, vnt.
Renginių, festivalių,
konkursų skaičius, vnt.
Ugdytinių skaičius, vnt.

18

19

19

3

2

1

15

15

15

150

150

150

Mokymosi priemonės,
instrumentai, prekės,
vnt.
Susirinkimų protokolai/
skaičius

8

7

7

2

2

2

Pusmečio peržiūrų
įvertinimai/skaičius

2

2

2

6

1.5. Užtikrinti sveiką
ir saugią ugdymo(-si)
aplinką

mokiniams, jų tėvams
1.4.3. Didinti sklaidą apie
mokyklos ugdytinių
pasiekimus ir mokyklos
veiklą
1.5.1.Organizuoti darbuotojų
sveikatos patikrinimus
1.5.2.Vykdyti prevencinius
projektus
1.5.3. Instruktuoti mokinius
saugaus elgesio
1.5.4. Organizuoti Centro
darbuotojams priešgaisrinės,
darbo, civilinės saugos
seminarus

2. Įstaigos
materialinės
bazės
modernizavimas

2.1. Vykdyti teisės
aktų nustatytus
higienos reikalavimus

2.1.1. Pastato fasado
perdažymas
2.1.2. Patalpų remontas

2.1.3. Patalpų grindų
atnaujinimas
2.1.4. IT priemonių įsigijimas
2.2. Gražinti mokyklos 2.2.1. Tvoros, vartelių
aplinką
remontas
2.2.2. Gėlių įsigijimas
2.3. Teikti
atsitiktines paslaugas

2.3.1. Patalpų nuoma laisvu
nuo užsiėmimų metu
2.3.1. Instrumentų nuoma

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Raštinės vedėjas
Pedagogai
Pedagogai

Administracija

Ūkio
specialistas

Direktorius
Ūkio
specialistas

Direktorius

Internetinė
svetainė/mėnesiai

12

12

12

Darbuotojų skaičius,
vnt.
Vaikų skaičius, vnt.

22

23

23

120

120

120

2

2

2

22

23

23

Seminarų skaičius, vnt.

2

2

2

Perdažytas pastatas,
plotas kv.m..
Suremontuotų patalpų
plotas, kv. m.
Atnaujintų grindų
plotas kv. m.
Atnaujintų kompiuterių
skaičius, vnt.
Tvoros ilgis, m

300

0

0

0

100

50

140

0

0

5

3

3

180

0

180

Gėlių skaičius, vnt.

300

300

300

8

8

8

10

11

11

Saugaus elgesio
instruktazo skaičius,
vnt.
Darbuotojų skaičius,
vnt.

Nuomojamų patalpų
skaičius, vnt.
Nuomojamų
instrumentų skč., vnt.

Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal 2 lentelėje pateikiamus rezultato kriterijus.
2 lentelė
Tikslo pažangos matavimo rezultato kriterijai
Numatomi rezultatai
Rezultato vertinimo kriterijaus
2014 m. rezultatas
pavadinimas ir mato vienetas
2015 m.
2016 m.
2017 m.
1.
Mokinių,
nustojusių
lankyti
neformaliojo ugdymo įstaigą nuo bendro
2%
1%
0,5 %
0,5 %
lankančiųjų skaičiaus dalis, procentais
2. Vykdomos neformaliojo vaikų
švietimo programos atitinka Neringos
svivaldybės gyventojų poreikius,
procentais
3. Vykdomos neformaliojo suaugusiųjų
švietimo programos atitinka Neringos
svivaldybės gyventojų poreikius,
procentais
4. Darbuotojų pareigybių skaičius
neviršija nustatyto didžiausio leistino
pareigybių skaičiaus, procentais
4. Darbuotojų profesinis tobulėjimas
vykdomas nuosekliai ir planingai
5. Švietimo, socialinė pagalba vaikams
atitinka teisės aktų nustatytus
reikalavimus, procentais
6. Užtikrinama saugi ir sveika ugdymo
aplinka, procentais

100 %

100 %

100 %

100 %

50 %

75 %

90 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

60 %

70 %

80 %

90 %

Lėšų poreikis numatytoms priemonėms įgyvendinti pateikiamas 3 lentelėje
3 lentelė
Lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

Ekonominės klasifikacijos grupės

1. LĖŠŲ POREIKIS, IŠ VISO:
1.1. išlaidoms
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams
įsipareigojimams vykdyti

Asignavimai niesiems
metams,
tūkst. Lt

Lėšų
poreikis
niesiems
metams

773,3
502,0

785,8
512,2
4,0

n-ųjų
maksimalių
asignavimų
planas

Projektas
n+1iesiems
metams

Projektas
n+2iesiems
metams

885,3
620,0

927,3
620,0
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2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:
2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos SB
2.1.1.2. Specialiosios programos lėšos (pajamos
už atsitiktines paslaugas) SB(SP)
2.1.1.3. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės
dotacijos lėšos funkcijoms atlikti SB(VB)
2.1.1.4. Valstybės ir savivaldybės biudžeto
tarpusavio atsiskaitymų lėšos MK(K)
2.1.1.5. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės
dotacijos lėšos, skirtos mokinio krepšeliui
finansuoti SB(MK)
2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:

722,8
50,5

731,1
54,7

807,3
78,0

849,3
78,0

2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos ES
2.2.2. Kiti finansavimo šaltiniai Kt.

PASTABA dėl suaugusiųjų ugdymo programos, didėjančio suaugusiųjų poreikio mokytis pagal šią programą ir
padidėjusio mokinių skaičiaus, taip pat atsižvelgiant į tai, kad nuo 2015 m. didėja BMA, planuojama, kad
išlaidos darbo užmokesčiui padidės 8,5 tūkst. Lt vienam mėnesiui (iš jų 4 tūkst. bus apmokami iš surinktų
pajamų įmokų ir 4,5 tūkst. Lt planuojama apmokėti iš biudžeto asignavimų , todėl lėšų poreikis iš savivaldybės
biudžeto darbo užmokesčiui 2015 m. būtų 592 tūkst. Lt. Ir 28 tūkst. Lt iš pajamų įmokų.
RENGĖJAS:
Darbuotojas,
atsakingas už veiklos plano parengimą

SUDERINTA:
Programos koordinatorius(-iai)

Parašas

Parašas

_____________________________

Rasa Norvilienė
Vardas, pavardė

Vardas Pavardė

