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1. Biudžetinė įstaiga
Neringos meno mokykla
Pamario g. 4, LT-93124, Neringa
Elektroninis paštas: info@nmm.lt
Tel./faks. 8 (469) 52 820
Interneto svetainė www.nmm.lt
2. Dirbančiųjų skaičius (2016-10-01) 22 darbuotojai, iš jų:
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3. Vasaros laikotarpiu mokykloje visiems sudarytos sąlygos išeiti kasmetinių atostogų.
4. Mokykloje mokiniai ugdosi pagal šias programas:
4.1. 3 metų pradinio muzikavimo ugdymo programa;
4.2. 4 metų pagrindinio muzikavimo ugdymo programa;
4.3. 3 metų pradinio choreografijos ugdymo programa;
4.4. 3 metų pagrindinio choreografijos ugdymo programa;
4.5. 2 metų pradinio teatrinio meno ugdymo programa (2016-2017 m. m. programa
nevykdoma);
4.6. 4 metų pagrindinio teatrinio meno ugdymo programa;
4.7. 3 metų pradinio dailės ugdymo programa;
4.8. 3 metų pagrindinio dailės ugdymo programa;
4.9. 3 metų ankstyvojo meninio ugdymo programa;
4.10. 2 metų išplėstinio muzikinio ugdymo programa;
4.11. trumpalaikė kryptingo meninio ugdymo programa;
4.12. 4 metų mėgėjų ugdymo programa gitaros specialybei;
4.13. 4 metų suaugusiųjų muzikinio ugdymo programa;
4.14. 4 metų suaugusiųjų dailės ugdymo programa;
4.15. neformaliojo vaikų švietimo programa „Jaunieji fotografai“, finansuojama
valstybės ar ES lėšomis.

5. Mokinių skaičius mokykloje (2016-12-31) –162 mokiniai, iš jų:

- 101 mokinys (vaikas), kurių 42 lankė po 2 programas. 17 mokinių programas lankė
Juodkrantėje. Visose programose besimokančiųjų mokinių (vaikų) buvo 143;
- 19 suaugusiųjų, kurių 6 lankė programas Juodkrantėje (5 dailės ir 1 fortepiono) bei 13
Nidoje (6 dailės ir 7 muzikos instrumentų).
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6. Metinis įstaigos biudžetas:
Savivaldybės tarybos skirtos lėšos: 259,0 tūkst. EUR.
Gautos papildomos lėšos: Pajamų įmokos (mokestis už mokslą, patalpų nuoma, instrumentų
nuoma) – 12,2 tūkst. EUR.
Savivaldybės administracijos lėšos projektams ir kt. 4,9 tūkst. EUR.
Lėšos mokytojų važiavimo išlaidų kompensavimui: 3,2 tūkst. EUR.
Iš kitų šaltinių gautos lėšos: valstybės lėšos – 0,2 tūkst. EUR.
Parama, labdara 2 % - 0,2 tūkst. EUR.
7. Įstaigos strateginio plano vykdymas.
Mokyklos veikla vykdoma vadovaujantis LR įstatymais, nutarimais, sprendimais, įsakymais,
tvarkomis, mokyklos strateginiu, veiklos, ugdymo planais ir kt. dokumentais. 2014 m. parengtas ir
patvirtintas naujas strateginis 2015–2017 m. m. planas. Mokykloje sudarytos sąlygos vaikams ir
suaugusiems ugdytis pagal neformaliojo švietimo programas, mokytojai turi galimybes tobulinti
pedagogines ir profesines kompetencijas, jie nuolat bendradarbiauja su tėvais. Mokykloje yra sveika ir
saugi ugdymo(-si) aplinka.
Pagal iškeltus strateginio plano tikslus ir uždavinius 2016 metais yra įvykdyta:
Tikslas - Ugdymo kokybės gerinimas
Uždavinys – Sudaryti sąlygas vaikų ir suaugusiųjų ugdymui pagal neformaliojo švietimo
programas.
Įvykdyta. Toliau tęsiama fotografijos programa „Jaunieji fotografai“, įsisavinant valstybės lėšas
neformaliajam švietimui vykdyti.
Darbuotojų skaičius išlieka stabilus (išėjo į pensiją viena mokytoja, priimtas muzikos mokytojas).
Uždavinys – Mokytojų pedagoginės ir profesinės kompetencijos tobulinimas.
Įvykdyta. Mokytojams sudarytos sąlygos kelti kvalifikaciją, dalyvauti kvalifikaciniuose
renginiuose. 2 mokytojai atestavosi ir jiems buvo suteiktos aukštesnės vyr. mokytojo kvalifikacinės
kategorijos. (planuota trys, tačiau mokytojo pageidavimu 1 mokytojo atestacija perkelta į 2017 m. I
pusmetį). Neringos meno mokykla taip pat vykdė ir Nidos lopšelio–darželio „Ąžuoliukas“ pedagoginių
darbuotojų atestaciją. Trims Nidos lopšelio–darželio „Ąžuoliukas“ auklėtojoms suteiktos vyr. auklėtojų
ir vyr. logopedo kvalifikacinės kategorijos.
Uždavinys – Plėtoti Neringos meno mokyklos veiklą.
Įvykdyta. Mokyklos mokiniai ir mokytojai dalyvavo apie 40 renginių, iš jų 7 respublikiniuose,
kuriuose tapo laimėtojais (kanklių, fortepijono, choreografijos, teatrinio meno specialybių mokiniai).
Trys choreografijos specialybės mokinių grupės dalyvavo Lietuvos moksleivių dainų šventėje Vilniuje.
Meno mokykla paruošė programą, kurią pristatė Mažosios Lietuvos pristatyme Lenkijoje vykusiame
kultūrinių mainų festivalyje - programoje „Rudens pasaka Tatruose“.

Mokykla įsigijo naują gitarą, naujus tautinius kostiumus, smulkius muzikos instrumentus, pianino
kėdes, mokymosi priemones, ankstyvojo meninio ugdymo vaikams koncertinius drabužius ir kt.
Uždavinys – Bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir socialiniais partneriais, teikti
įvairiapusę pagalbą ugdytiniams.
Įvykdyta: Nuolat bendradarbiaujama su mokinių tėvais, socialiniais partneriais. Tėvai
geranoriškai įsitraukia į mokyklos veiklą. Naudojama mokyklos interneto svetainė, internetinis
socialinis tinklas facebook, elektroninis dienynas, kuriuose nuolat įkeliama informacija apie
mokyklos veiklą, renginius.
Uždavinys – Užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(-si) aplinką.
Įvykdyta. Nuolat vykdoma darbuotojų sveikatos patikra. Kiekvienais metais mokiniai pristato
sveikatos pažymas. Mokiniai, prieš išvykdami į renginius kituose miestuose, instruktuojami dėl
saugaus elgesio keliuose, kituose miestuose, viešosiose vietose, renginiuose.
Mokykla dalyvavo respublikiniame edukacinių erdvių sukūrimo konkurse, kuriame tapo
nugalėtoja, ir buvo vienintelė pažymėta tarp neformaliojo švietimo įstaigų.
Tikslas - Įstaigos materialinės bazės modernizavimas
Uždavinys – Vykdyti teisės aktų nustatytus higienos reikalavimus.
Neįvykdyta. Nesutvarkytas mokyklos pastato fasadas (nepakako lėšų).
Uždavinys – Gražinti mokyklos aplinką.
Įvykdyta. Mokykla nuolat prižiūri šalia mokyklos esantį žemės sklypą, kuriame buvo pastatytas
edukacinis stalas, priemonės piešimui, kūrybai. Vasarą prie mokyklos žydi gėlės, žiemą pastatyta
prakartėlė, kuri puošia miestą.
Uždavinys – Teikti atsitiktines paslaugas.
Įvykdyta. Mokykla vasaros laikotarpiu buvo nuomojama įvairioms kūrybinėms veikloms, taip
pat nuomojami muzikos instrumentai.
8. Dalyvavimas ES ir kituose projektuose.
Mokykla yra parengusi ir įgyvendinusi 2 projektus: IV etnokultūrinį projektą „Ritin kalne
smiltatė“, skirtą L.Rėzos 240 gimimo metinėms, ir VII kultūrinį edukacinį projektą „Šokanti Neringa
2016“. Projektas „Šokanti Neringa 2016“ jau vykdomas septintus metus, į jį atvyksta apie 300
geriausių šokėjų iš visos Lietuvos. 2016 m. šis renginys pasipildė dar vienu šokių konkursu „Gintarinė
žiemužė“, kuris pritraukė 250 šokėjų žiemą iš visos Lietuvos. Projektas „Ritin kalne smiltatė“ suburia
meno mėgėjus iš visos Lietuvos, kurie įvairiomis išraiškos priemonėmis – literatūra, muzika, daile –
kuria Kuršių Nerijos istoriją. Baigiamasis projekto renginys – koncertas. Visame projekte dalyvavo
apie 200 dalyvių, kūrybinius darbus pristatė 80 dailininkų, muzikantų, poetų nuo jauniausių iki
garbaus amžiaus.
9. Svarbiausi įstaigos darbai.
Mokykla rengė:
VII kultūrinį edukacinį projektą „Šokanti Neringa2016“, taip pat šio projekto konkursą „Gintarinė
žiemužė 2016“;
Etnokultūrinį projektą „Ritin kalne smiltatė“.
Kartu su partneriais rengė I Tarptautinį konkursą–festivalį „Baltijos perlai“.
Mokykla šventė 45 metų mokyklos jubiliejų.
Parengė Mažosios Lietuvos kultūros ir tradicijas atspindinčią programą, kurią pristatė Lenkijoje
vykusiame kultūrinių mainų festivalyje – programoje „Rudens pasaka Tatruose“, Kalėdinį koncertą
Neringos bendruomenei „Laiko būgnas“, kuriame dalyvavo visi Neringos meno mokyklos skyriai.
Šis renginys jau tapo tradicija, įžiebiant miesto Kalėdinę eglę.

Paruošė įvairias parodas bendruomenei;
Mokykla dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos organizuojamame respublikiniame edukacinių
erdvių įkūrimo konkurse ir tapo vienintele neformaliojo švietimo įstaiga nugalėtoja.
Įkūrė edukacines erdves mokinių ir miesto svečių patogumui.
Organizavo seminarus, įvairias paskaitas pedagogams;
Mokykla savo veikloje pradėjo naudoti elektroninį dienyną;
Mokykla vykdė socialinę veiklą: Fortepijono skyriaus mokiniai su mokytojais buvo nuvykę į
Priekulės socialinių paslaugų centrą, kuriame dovanojo koncertą negalią turintiems žmonėms;
Teatrinio skyriaus mokiniai savo spektakliukus rodė Neringos PSPC ligoninėje, socialinių paslaugų
centre, LIONS labdaros renginiuose.
Parengtos ugdymo programos, tvarkos aprašai ir visa kita su ugdymu susijusi dokumentacija;
Vykdomos programos registruotos nustatytuose registruose.
Per 2016 metus meno mokyklos mokiniai dalyvavo daugelyje respublikinių bei tarptautinių konkursų
ir festivalių, kuriuose tapo laimėtojais:
Respublikinis vaikų ir jaunimo šokio festivalis– konkursas „Tuo ritmu“ – Laureato diplomas;
Respublikinis IV tautinių instrumentų festivalis–konkursas „Keturnytis“ – Laureato diplomas;
XVI respublikinis meno ir muzikos mokyklų teatro skyrių meninio skaitymo konkursas – Laureato
diplomas;
Respublikinis konkursas „Kūrybos laiškai Adomui Brakui“ – II ir III vietos;.
Tarptautinis baleto festivalis – konkursas „Allegro 2016“ (šiuolaikinis šokis) – III vieta;
X-asis jaunųjų atlikėjų konkursas–festivalis „Muzikuokime drauge 2016“ – III vieta.
Mokyklos 3 choreografijos skyriaus mokinių grupės visus metus ruošėsi ir dalyvavo Lietuvos
moksleivių dainų šventėje Vilniuje;
Trys mokinės dalyvavo Lietuvos televizijos organizuojamame konkurse „Dainų dainelė“.
10. Vadovo pastangos, iniciatyvos, gerinant įstaigos infrastruktūrą ir materialinę bazę.
Kiekvienais metais įstaigoje atnaujinama materialinė bazė, įsigyti nauji instrumentai,
kokybiškam ugdymui reikalingos priemonės. Mokykloje niekada netrūksta kanceliarinių prekių,
mokytojai turi galimybes įsigyti metodinės literatūros bei ugdymo priemonių.
Mokykla savo veiklą vykdo atsižvelgdama į darbų saugos reikalavimus. Mokyklos darbo saugą ir
dokumentaciją prižiūri AB „SDG“, AB „Neringos komunalininkas“, „Argus“ ir kt.
Gerinant įstaigos infrastruktūrą atliekamas smulkus patalpų remontas.
Mokykloje yra geriamojo vandens aparatas.
Vasaros laikotarpiu mokyklos aplinka puošiama gėlynais.
11. Numatomi vykdyti projektai:
Pateikti projektai gauti dalinį finansavimą V etnokultūriniam projektui „Ritin kalne smiltatė“
bei šokių projektui „Šokanti Neringa“ (laukiama atsakymo).
Mokyklos mokiniai ruošiasi įvairiausiems respublikiniams konkursams: J.Švedo, skaitovų,
šokių, J.Biliūno ir kt. konkursams. Planuojama dalyvauti 2018 metų dainų šventėje, todėl pasiruošimo
darbai jau planuojami 2017 m.
Organizuojamos parodos, seminarai, koncertai mokykloje ir bendruomenėje. Mokiniams
organizuojamos išvykos į koncertus ir kt.
12. Problemos, kurias reikia spręsti:
Mokykla susiduria su problemomis dėl mokinių mažėjimo ir mokytojų atvykimo iš kitų
savivaldybių, tačiau pagal galimybes bando ieškoti būdų šioms problemos spręsti.
Mažėjant mokinių skaičiui mokykloje sudarytos sąlygos mokytis ne tik Neringos gimnazijoje
besimokantiems mokiniams, bet ir tiems, kurie mokosi Klaipėdos savivaldybės mokyklose. Jiems
derinami tvarkaraščiai, mokytojai nuolat dirba su jais papildomai, net ir savaitgaliais ar švenčių
dienomis. Mokytojai aktyviai kviečia mokinius lankyti jų vykdomas programas, stengiasi sudominti

darželio ugdytinius, iš kurių beveik visi pasirenka toliau ugdytis formalųjį ugdymą papildančiose
neformaliojo ugdymo programose.
Trūkstant savivaldybėje meno mokyklos vykdomas programas teikiančių pedagogų,
mokytojai profesionalai kviečiami iš kitų savivaldybių. Kadangi mokinių skaičius nedidelis,
mokytojai dirba nedideliais krūviais, todėl mokykla stengiasi pamokų tvarkaraščius derinti
atsižvelgiant į važinėjančių mokytojų poreikius, kad jiems tektų važinėti kuo mažiau dienų. Jei jie
turėtų galimybę gyventi Neringoje, tikrai nevažinėtų, o gyventų Neringoje. Reikalingas mokyklai
tarnybinis būstas.
13. Vadovo pasiūlymai dėl įstaigos darbo gerinimo:
Įstaigos veikla grindžiama pasitikėjimu, atsakomybe, sąžiningumu, demokratiškumu.
Mokyklos mokytojai atsakingai dirba su mokiniais, jų tėveliais. Iškilus problemoms, visada
stengiamasi atrasti bendrus sprendimus. Aš pati asmeniškai nuolat lankausi pamokose, stebiu ugdymo
procesą, pasakau pastabas, teikiu pasiūlymus.
Įsteigus naujas suaugusiųjų bei neformaliąją (fotografų) ugdymo programas, mokyklos veikla
dar labiau tapo prieinama bendruomenei. Tikimės, kad ir kitais mokslo metais šių programų veikla
nenutrūks, ir mokykloje kiekvienas atras savo poreikius atitinkančius užsiėmimus.
Visada skatinu ir palaikau naujas iniciatyvas, teikiu pagalbą ar paramą joms įgyvendinti.
14. Vadovo dalyvavimas savivaldybės gyvenime:
Vadovauju Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ liaudiškų šokių grupei
„Kalnapušė“. Pati rengiu bei įgyvendinu projektus. Visada nuoširdžiai prisidedu prie savivaldybės
švenčių ar kitų renginių organizavimo. Esu pasirengusi ir toliau atsakingai dirbti bei atstovauti
mokyklai savivaldybės kultūrinėje bei švietimo veikloje.

________________________

