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1. Įstaigos pristatymas: 

1.1. BĮ Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla (toliau – Mokykla), Paryžiaus Komunos g. 

12, LT-91152 Klaipėda, tel./faks. (8 46) 38 34 89, el. p. dailesmokykla@brakas.lt 

1.2. Įstaigos vadovas – Violeta Beresnevičienė, bendras darbo stažas – 41 metai, vadybinis 

darbo stažas – 29 metai, I-oji vadybinė kategorija. 

1.3. Darbuotojų skaičius – 29: 

Įstaigos vadovai 

(direktorius, jo pavaduotojai, skyrių, 

poskyrių, padalinių vadovai) 

Specialistai (pedagoginiai 

ir nepedagoginiai 

darbuotojai) 

Kiti D lygio darbuotojai 

(darbininkai, valytojai, 

budėtojai ir kt.) 

4 19 6 

 

1.4. naudojamos patalpos: 

Adresas Plotas (m2) 

Paryžiaus Komunos g. 12 2377,43 

 

1.5. Biudžetas: 

Finansavimo šaltiniai Lėšos (tūkst. Eur) 

2016 m. 2017 m. 

Savivaldybės biudžetas 308,2 321,6 

Specialioji tikslinė dotacija 11,9 15,1 

Įstaigos gautos pajamos 28,3 29,4 

ES, VB ir kitų šaltinių projektams skirtos lėšos (investiciniai, 

kvalifikacijos tobulinimo, edukaciniai projektai ir pan.) 

- - 

Labdara, parama, 2% GPM ir kt. 3,09 1,5 

Baldų ir inventoriaus įsigijimo lėšos SB 16,5 - 

Mokyklos tvoros dalies įrengimas lėšos SB 1,5 - 

Iš viso 369,49 367,6 

 

2. Įstaigos veiklos rezultatai:  

2.1. atsiskaitomųjų metų veiklos tikslai, uždaviniai ir priemonės, rezultato vertinimo 

kriterijai ir pasiekti rezultatai: 

1. Tikslas – užtikrinti ugdymo programų įvairovę 

1.1. Uždavinys – organizuoti įstaigos funkcionavimą 

Priemonės Rezultato 

vertinimo kriterijai 

Pasiekti rezultatai 

1.1.1. Parengti įstaigos 

veiklą 

reglamentuojančius 

5 dokumentai 

 

Mokyklos direktoriaus įsakymais patvirtinti 6 

dokumentai: 1) Ugdymo planas 2017-2018 m. m.; 

2) 2017 m. veiklos planas; 3) Darbo tvarkos 
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dokumentus taisyklės; 4) Darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis, darbo apmokėjimo sistemos aprašas; 5) 

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas; 6) Lygių 

galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo 

priežiūros principų įgyvendinimo priemonių 

tvarkos ir informacinių, komunikacinių 

technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos 

ir kontrolės darbo vietoje tvarka  

1.1.2. Organizuoti 

ugdomąją veiklą 

338 mokiniai, 

26 grupės 

2017 m. spalio 1 d. sukomplektuota 13 grupių (32 

pogrupiai) ir 1 neformaliojo suaugusių švietimo 

grupė. Mokyklą lankė 384 mokiniai. Mokiniams 

siūlomos 7 programos  

1.1.3. Organizuoti 

mokyklos savivaldos 

institucijų posėdžius 

18 posėdžių  Organizuoti posėdžiai: Mokyklos tarybos – 6; 

mokytojų tarybos – 6  

1.2. Uždavinys – tenkinti ugdytinių saviraiškos poreikius, dalyvauti parodose, konkursuose, 

projektinėje veikloje  

Priemonės Rezultato 

vertinimo kriterijai 

Pasiekti rezultatai 

1.2.1. Organizuoti 

parodas, projektus, 

konkursus, renginius 

mokykloje, mieste, 

regione, respublikoje 

40 renginių Organizuota 80 renginių. Iš jų: 72 miesto, 2 šalies, 

6 tarptautiniai  

1.2.2. Dalyvauti 

parodose, projektuose, 

konkursuose, renginiuose 

mieste, respublikoje 

45 renginiai Dalyvauta daugiau kaip 60 renginių. Vasaros 

socializacijos programoje dalyvavo 140 mokinių. 

Išsiųsta 160 kūrybinių darbų į šalies ir užsienio 

konkursus. Respublikinių ir tarptautinių konkursų 

nugalėtojais tapo 52 mokiniai 

2. Tikslas –– vykdyti priemones, turinčias netiesioginės įtakos kokybiškam ugdymo procesui 

2.1. Uždavinys – neformaliojo švietimo mokytojų metodinę veiklą nukreipti į kompetencijų 

tobulinimą 

Priemonės Rezultato 

vertinimo kriterijai 

Pasiekti rezultatai 

2.1.1. Organizuoti 

metodinę veiklą, 

dalyvauti renginiuose 

1 Metodinė taryba, 

3 metodinės grupės 

Metodinė taryba (9 posėdžiai); metodinės grupės 

(20 posėdžių) 

2.1.2. Kelti mokytojų 

kvalifikaciją, tobulinti jų 

kompetencijas 

5 dienos 

kvalifikacinių 

renginių 1 

mokytojui 

5 dienos kvalifikacinių renginių 1 mokytojui per 

metus 

2.1.3. Vykdyti mokytojų 

atestaciją 

2 posėdžiai Organizuoti 3 posėdžiai 

2.2. Uždavinys – bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir socialiniais partneriais, teikti 

įvairiapusę pagalbą ugdytiniams 

Priemonės Rezultato 

vertinimo kriterijai 

Pasiekti rezultatai 

2.1.1. Užtikrinti tėvų 

dalyvavimą įstaigos 

gyvenime 

2 susirinkimai  Organizuoti susirinkimai: visuotiniai – 3; 

 grupių – 58; 2 atvirų durų dienos; 4 netradicinio 

 ugdymo dienos; 15 tradicinių renginių 

2.2.2. Teikti informacinę 

pagalbą mokiniams, jų 

2 pusmečio 

peržiūrų 

2 kūrybinių darbų peržiūros; 4 baigiamojo 

egzamino diplominių darbų peržiūros; atviras 



tėvams įvertinimai baigiamojo egzamino darbų gynimas 

2.2.3. Teikti informacinę 

pagalbą mokiniams, jų 

tėvams, soc. partneriams 

Internetinė svetainė  Pasirašytos 4 bendradarbiavimo sutartys;  

 12 kartų atnaujinta informacija www.brakas.lt   

2.3. Uždavinys – atlikti tyrimus, padedančius nustatyti veiklos kokybę ir jų tobulinimo galimybes 

Priemonės Rezultato 

vertinimo kriterijai 

Pasiekti rezultatai 

2.3.1. Tirti ugdymo 

kokybę 

2 tyrimai Atliktas tyrimas – „Mokyklos kultūra“.   

Dalyvauta 3 įvairių institucijų tyrimuose  

2.3.2. Tirti sanitarinę – 

higieninę mokyklos 

būklę 

3 kartus 3 kartus įvertinti darbo vietų rizikos faktoriai  

2.4. Uždavinys – vykdyti pedagoginės veiklos priežiūrą 

Priemonės Rezultato 

vertinimo kriterijai 

Pasiekti rezultatai 

2.4.1. Nustatyti rengiamų 

dokumentų kokybę 

      2 ataskaitos Atliktas veiklos įsivertinimas: nustatyta mokytojų, 

administracijos rengiamų dokumentų kokybė 

2.4.2. Organizuoti 

veiklos įsivertinimą 

1 ataskaita Veiklos įsivertinimo ataskaita pristatyta mokytojų 

tarybos posėdyje 

3. Tikslas - gerinti įstaigos materialinę bazę bei užtikrinti saugią ugdymo aplinką 

3.1. Uždavinys - modernizuoti įstaigos materialinę bazę 

Priemonės Rezultato 

vertinimo kriterijai 

Pasiekti rezultatai 

3.1.1. Dalyvauti 

mokyklos edukacinių 

erdvių įkūrimo darbe 

1 kartą per 

metus 

Įrengtos 6 ekspozicijų slankiojančios sistemos; 

modernizuota spaustuvė ir 4 skulptūros klasės; 

atnaujintos 2 patalpų informacinės rodyklės; 2 

kartus per metus atnaujinta profesionalių 

dailininkų galerija  

3.1.2. Įsigyti 

inventoriaus, mokymo 

priemonių 

Prekės (10 tūkst. 

Eur) 

Įsigyta priemonių už 11,08 tūkst. Eur 

3.1.4. Įsigyti pagrindines 

priemones 

Prekės (2,9 tūkst. 

Eur) 

Įsigyta priemonių (kompiuteriai) už 2,9 tūkst. Eur  

3.2. Uždavinys - užtikrinti saugią ugdymo(-si) aplinką 

Priemonės Rezultato 

vertinimo kriterijai 

Pasiekti rezultatai 

3.2.1. Higienos paso 

sertifikatas 

1 dokumentas Klaipėdos visuomenės sveikatos centro leidimas - 

higienos pasas  

3.2.2. Įvertinti sanitarinę-

higieninę pastato būklę 

Knygų įrašai  Įvertinta sanitarinė-higieninė pastato (patalpų) 

būklė. Įrašai žurnaluose kiekvieną mėnesį  

3.2.3. Kontroliuoti darbų 

saugos, higienos 

reikalavimų laikymąsi 

įstaigoje 

28 darbuotojų 

asmens sveikatos 

patikrinimas  

Pagal 2017 m. grafiką 29 darbuotojai atliko 

privalomą sveikatos patikrinimą  

3.2.4. Organizuoti 

mokiniams saugaus 

elgesio instruktažus 

 2 instruktažai Instruktažai organizuoti 2 kartus.  

Įrašai neformaliojo vaikų švietimo žurnaluose 

 

 2.3. suteiktų paslaugų kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai: 

 Mokinių poreikiams užtikrinti parengtos 2 naujos neformaliojo vaikų švietimo programos, 

Per metus išaugo mokinių skaičius – nuo 336 iki 384 (spalio 1 d. duomenimis), t .y. 14,3 proc. 

daugiau negu praėjusiais metais. Taikytos mokestinės lengvatos 59 mokiniams: 6 proc. gabių ir 12 

http://www.brakas.lt/


proc. dėl socialinių priežasčių. 52 mokiniai tapo šalies, užsienio konkursų nugalėtojais. Išaugo 

kūrybinių ir edukacinių vykdytų projektų skaičius: 2016 m. – 6 projektai, 2017 m. – 13 projektų. 

Bendruomenė įvertinta 12 švietimo ir kultūros institucijų, socialinių partnerių padėkos raštais. 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro padėkos raštu apdovanotas 1 mokytojas.  

3. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą. 

3.1. Vadovo veikla, formuojant ir keičiant įstaigos kultūrą, bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais:  

Skatinau bendruomenę tenkinti klaipėdiečių poreikį: vykdomas neformalusis suaugusiųjų 

švietimas, atvertos ekspozicijų erdvės Rumpiškės dvare, organizuojamos parodos Klaipėdos mieste.  

Inicijavau neformaliojo vaikų švietimo ugdymo programų atnaujinimą, užtikrinau lygias 

galimybes ir saugumą visiems mokiniams ir darbuotojams.  

Dirbau darbo grupėse: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos – 3; vadovavau 

mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijai ir mokytojų tarybai. Skleidžiau gerąją 

patirtį užsienyje, respublikoje, mieste: parengiau kvalifikacijos tobulinimo programas – 3, inicijavau 

ir organizavau respublikinę konferenciją; dalyvavau tarptautinėse kvalifikacijos tobulinimo 

programose – 3; Klaipėdos universiteto studijų vertinime. 

3.2. Žmoniškųjų, materialių ir finansinių išteklių valdymas:  

Užtikrinau sėkmingą įstaigos funkcionavimą ir ugdomojo proceso kokybę. Modernizuojant 

įstaigos materialinę bazę, tikslingai panaudotos finansinės lėšos, pažeidimų nenustatyta. 

Mokykloje dirbo 19 mokytojų: 3 mokytojai ekspertai, 8 mokytojai metodininkai, 2 

vyresnieji mokytojai, 3 mokytojai ir 3 mokytojai, siekiantys mokytojo kvalifikacinės kategorijos. 

Visiems įstaigos darbuotojams nustatyti ne mažesni kaip vidutiniai tarnybinio atlyginimo 

koeficientai. Organizuotas skaidrus ir tikslingas prekių, darbų ir paslaugų pirkimas. Atnaujintos 

informacinės technologijos: įsigyti 8 kompiuteriai ir projektorius.  

4. Problemos: 

4.1. Mokykla nustatė grėsmes sąlygotas vidaus ir išorės faktorių: nepakankamas tėvų 

domėjimasis vaikų ugdymo rezultatais, lankomumu; nepakankamas mokytojų pagalbos teikimas 

mokiniui per mokymosi palaikymą (konsultacijas); 

4.2. Mokyklos veikla buvo vykdoma vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės mero 

potvarkiais, administracijos direktoriaus, Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus 

vedėjo įsakymais. Vadovaujantis Klaipėdos regioninio valstybės archyvo 2017-01-24 

rekomendacijomis „Dėl dokumentų patikrinimo pažymos“ Nr. (2.2.2.) 4R-25, sutvarkyti archyviniai 

1990-1995 m. dokumentai, sudaryti apyrašai ir pateikti institucijos derinimui. Išorės patikrinimai 

pažeidimų nenustatė. Numatomas dokumentų valdymo tobulinimas. 
 

5. Kitų metų veiklos prioritetai, tikslai ar kryptys.  

Numatyti Mokyklos 2018 m. veiklos plane prioritetai:  

1) individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas;  

2) įrodymais grįstas mokymas; 

3) pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas. 

            

 

Direktorė          Violeta Beresnevičienė 


