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NERINGOS MENO MOKYKLOS VADOVO
2015 METŲ ATASKAITA
1. Biudžetinė įstaiga
Neringos meno mokykla
Pamario g. 4, LT-93124, Neringa
Elektroninis paštas: info@nmm.lt
Tel./faks.: 8 (469) 52 820
Internetinis puslapis: www.nmm.lt
Įstaigos vadovas – Rasa Norvilienė, Neringos meno mokyklos direktorė; vadybinis stažas –
5 m.; pedagoginis stažas 22 m., vadybinė kvalifikacinė kategorija – II (antroji), suteikta 2015-09-01.
2. Dirbančiųjų skaičius (2015-10-01) 22 darbuotojai, iš jų:
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3. Vasaros laikotarpiu mokykloje visiems sudarytos sąlygos išeiti kasmetinių atostogų.
4. Mokykloje mokiniai ugdosi pagal 13 neformaliojo vaikų švietimo programas, papildančias
formalųjį švietimą, 4 neformaliąsias vaikų ugdymo programas ir 2 neformaliąsias
suaugusiųjų ugdymo programas:
4.1. 3 metų pradinio muzikavimo ugdymo programa (akordeono, fortepijono, gitaros,
kanklių);
4.2. 4 metų pagrindinio muzikavimo ugdymo programa (akordeono, fortepijono,
kanklių);
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;
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. 4 metų mėgėjų ugdymo programa gitaros specialybei;

4.11.
4.12.
4.13
4.14

trumpalaikės ir ilgalaikės kryptingo meninio ugdymo programos;
neformaliojo vaikų švietimo programa „Jaunieji fotografai“;
4 metų suaugusiųjų muzikinio ugdymo programa;
4 metų suaugusiųjų dailės ugdymo programa.

5. Mokinių skaičius mokykloje (2015-12-01) – 177 mokiniai, iš jų

108 mokiniai (vaikai), kurių 46 lankė po 2 programas. Visose programose
besimokančiųjų mokinių (vaikų) buvo 154;
21 suaugusieji, kurių 1 lankė 2 programas. Visose suaugusiųjų programose
besimokančiųjų buvo 22.
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6. Metinis įstaigos biudžetas:
Savivaldybės tarybos skirtos lėšos: 223,2 tūkst. Eur.
Gautos papildomos lėšos: Pajamų įmokos ( mokestis už mokslą, patalpų nuoma,
instrumentų nuoma) – 14,5 tūkst. Eur.
Savivaldybės administracijos lėšos projektams ir kt. 3,7 tūkst. Eur.
Lėšos mokytojų važiavimo išlaidų kompensavimui: 3,4 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 Lietuvos Respublikos teisės aktais, Neringos
savivaldybės institucijų priimtais teisės aktais, 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 2015 metais yra įvykdyta:
Tikslas – Ugdymo kokybės gerinimas
Uždavinys: Sudaryti sąlygas vaikų ir suaugusiųjų ugdymui pagal neformaliojo švietimo
programas
Įgyvendinta nauja fotografijos programa, įsisavinant valstybės lėšas neformaliajam švietimui
vykdyti.
Darbuotojų skaičius išliko stabilus (išėjo į pensiją vienas mokytojas, o vietoj jo priimtas kitas).
Uždavinys: Mokytojų pedagoginės ir profesinės kompetencijos tobulinimas
Mokytojams sudarytos sąlygos kelti kvalifikaciją, dalyvauti kvalifikaciniuose renginiuose. Kaip
ir buvo planuota, 3 mokytojai atestavosi ir jiems buvo suteiktos aukštesnės kvalifikacinės kategorijos :
vyr. mokytojo ir mokytojo metodininko.
Mokyklos direktorei suteikta II vadybinė kvalifikacinė kategorija.
Uždavinys: Plėtoti Neringos meno mokyklos veiklą
Mokyklos mokiniai ir mokytojai dalyvavo apie 40 renginių, iš jų 7 respublikiniuose, kuriuose
tapo laimėtojais (kanklių, fortepijono, choreografijos specialybių mokiniai).
Mokykla įsigijo naujas kankles, procesorių bosinei gitarai, cajoną, televizorių, smulkius muzikos
instrumentus, pianino kėdes, kostiumus, mokymosi priemones ir kt.
Uždavinys: Bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir socialiniais partneriais, teikti
įvairiapusę pagalbą ugdytiniams.
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Nuolat bendradarbiaujama su mokinių tėvais, socialiniais partneriais. Sukurta nauja
internetinė svetainė.
Uždavinys: Užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(-si) aplinką
Mokyklos mokytojai ir darbuotojai išklausė pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių kursus,
vykdoma sveikatos patikra.
Mokiniai prieš išvykstant į renginius kituose miestuose instruktuojami saugaus elgesio
taisyklių klausimais.
Tikslas - Įstaigos materialinės bazės modernizavimas
Uždavinys: Vykdyti teisės aktų nustatytus higienos reikalavimus
Atnaujintos vidaus patalpų medinės grindys, perdažyta dalis vidinių sienų (buvo pradėjęs
bėgti vanduo pro kaminą,),
Neįvykdyta: nesutvarkytas mokyklos pastato fasadas (nepakako lėšų).
Neįvykdyta: Įstaiga neįsigijo naujų kompiuterių, tačiau atnaujino esamus.
Uždavinys: Gražinti mokyklos aplinką
Perdažyta ir sutvarkyta mokyklos lauko tvora, vasarą prie mokyklos puoselėjami, prižiūrimi
gėlynai.
Uždavinys: Teikti atsitiktines paslaugas.
Mokykla vasaros laikotarpiu buvo išnuomota IT specialistams, taip pat nuomojami muzikos
instrumentai pagal savivaldybės tarybos nustatytus patalpų ir kito turto nuomos įkainius.
8. Dalyvavimas ES ir kituose projektuose.
Mokykla yra parengusi ir įgyvendinusi 3 projektus – XI respublikinį muzikos ir meno
mokyklų choreografijos skyrių festivalį „Šitam dideliam būry“ , į kurį atvyko šokėjai iš visos
Lietuvos (dalyvavo apie 600 dalyvių), III etnokultūrinį projektą „Ritin kalne smiltatė“ ir VI
kultūrinį edukacinį projektą „Šokanti Neringa 2015“. Projektas „Šokanti Neringa 2015“ jau
vykdomas šeštus metus, į jį atvyksta apie 400 geriausių šokėjų iš visos Lietuvos. Projektas „Ritin
kalne smiltatė“ suburia meno mėgėjus iš visos Lietuvos, kurie įvairiomis išraiškos priemonėmis:
literatūra, šokiu, muzika, daile kuria Kuršių Nerijos istoriją. Buvo vedami seminarai, kūrybinės
dirbtuvės, meistriškumo pamokos ir baigiamasis projekto renginys – koncertas. Visame projekte
dalyvavo apie 200 dalyvių, kūrybinius darbus pristatė 120 dailininkų, muzikantų, poetų, šokėjų nuo
mažiausių iki garbaus amžiaus.
9. Svarbiausi įstaigos darbai.
Mokykla rengė:
VI kultūrinį edukacinį projektą „Šokanti Neringa2015 “, o taip pat šio projekto konkursą;
Etnokultūrinį projektą „Ritin kalne smiltatė“;
XI respublikinį muzikos ir meno mokyklų choreografijos skyrių festivalį „Šitam dideliam būry“;
Kalėdinį koncertą Neringos bendruomenei „Laiko būgnas“, kuriame dalyvauja visi Neringos meno
mokyklos skyriai. Šis renginys jau tapo tradicija įžiebiant miesto Kalėdinę eglę.
Įvairias parodas bendruomenei;
Seminarus, įvairias paskaitas pedagogams ir visai bendruomenei.
Mokyklos mokiniai dalyvavo:
Mokiniai ir mokytojai nuolat dalyvauja Neringos miesto kultūriniame gyvenime: dalyvauta apie 40
įvairiausių renginių, koncertų, surengta parodų Nidoje ir Juodkrantėje.
Mokiniai dalyvavo liaudies instrumentų, meno mokyklų, šokių festivaliuose, o taip pat konkursuose
– skaitovų, lietuviškos pjesės ir kt. Mokiniai juose būdavo pastebėti ir įvertinti prizinėmis vietomis.
Nuo spalio 1 d. Neringos meno mokykloje pradėjo veikti nauja fotografijos programa
„Jaunieji fotografai“ , kuriai lėšos skirtos iš valstybės biudžeto.
Mokykla vykdo ir socialinę veiklą. Fortepijono mokiniai su mokytojais buvo nuvykę į
Priekulės socialinių paslaugų centrą, kur dovanojo koncertą negalią turintiems žmonėms. Teatrinio
skyriaus mokiniai savo spektakliukus rodė Neringos PSPC ligoninėje, socialinių paslaugų centre.
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Parengtos ugdymo programos, tvarkos aprašai ir visa kita su ugdymu susijusi dokumentacija.
Naujovė – mokyklos mokiniai ir vykdomos programos suregistruotos į registrus: KTPRR –
kvalifikacijų tobulinimo programų ir renginių registre ir MR – mokinių registre .
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 „Sabelija“, AB „Neringos komunalininkas“, „Argus“ ir kt.
Gerinant įstaigos infrastruktūrą atliekamas smulkus patalpų remontas.
Mokykloje yra geriamo vandens aparatas.
Vasaros laikotarpiu mokyklos aplinka puošiama gėlynais.
11. Numatomi vykdyti projektai.
Pateikti projektai gauti dalinį finansavimą fotografijos albumui „Neringiškių šeimos 2015“
bei šokių projektui „Šokanti Neringa“ (laukiama atsakymo).
Neringos meno mokykla 2016 metais švenčia 45 metų jubiliejų. Šiai progai planuojamas
koncertas, esamų ir buvusių mokytojų bei vadovų susitikimas.
Mokyklos mokiniai ruošiasi įvairiems respublikiniams konkursams: J.Švedo, skaitovų,
šokių, J.Biliūno ir kt. Planuojama dalyvauti 2016 metų moksleivių dainų šventėje, pirmąkart
ruošiamos 3 šokėjų grupės.
Planuojama organizuoti parodas, seminarus, koncertus mokykloje ir bendruomenėje,
mokinių išvykas į koncertus ir kt.
12. Problemos, kurias reikia spręsti.
Patalpų trūkumas. Ši problema sprendžiama pasirašant sutartis su socialiniais partneriais.
Pamokos vykdomos Nidos bendruomenės namuose, Neringos gimnazijoje Juodkrantėje, Nidos
KTIC „Agila“.
Mokinių mažėjimas. Ši problema sprendžiama mokykloje sudarant sąlygas mokytis ne tik
Neringos gimnazijoje besimokantiems mokiniams, bet ir tiems , kurie važinėja mokytis į Klaipėdą.
Jiems derinami tvarkaraščiai, mokytojai atsižvelgia į individualius mokinių poreikius, kartais
derindamiesi užsiėmimų laiką papildomai savaitgaliais ar švenčių dienomis.
Didelė problema vietinių specialistų trūkumas. Ši problema sprendžiama kviečiant
specialistus iš Klaipėdos. Pamokų tvarkaraščiai derinami atsižvelgiant į važinėjančius mokytojus,
stengiantis, kad jiems tektų važinėti kuo mažiau dienų. Šią problemą iš dalies padėtų spręsti
mokyklai skirtas 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.
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14. Vadovo dalyvavimas savivaldybės gyvenime.
Vadovauju Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ liaudiškų šokių grupei
„Kalnapušė“. Pati rengiu bei įgyvendinu projektus. Nuo 2015 m. esu paskirta 2016 m. Lietuvos
moksleivių dainų šventės koordinatore Neringos savivaldybėje. Visada nuoširdžiai prisidedu prie
miesto švenčių ar kitų renginių organizavimo. Esu pasirengusi ir toliau atsakingai dirbti bei
atstovauti mokyklai savivaldybės kultūrinėje bei švietimo veikloje.

Neringos meno mokyklos direktorė

Rasa Norvilienė

5

