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BERESNEVIČIENĖS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 
 

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@takas.lt 

1.2. Įstaigos vadovas – Violeta Beresnevičienė, vadybinio darbo stažas – 27 metai, I-oji 

vadybinė kategorija. 

1.3. Darbuotojų skaičius – 28: 

Administracijos darbuotojai 

(direktorius ir jo pavaduotojai, skyrių, 

poskyrių vadovai) 

Specialistai 

(pedagoginiai ir 

nepedagoginiai 

darbuotojai) 

Kiti darbuotojai 

(darbininkai, valytojai, 

budėtojai ir kt.) 

6 16 6 

 

1.4. Naudojamos patalpos: 

Adresas Plotas (m²) Pastabos 

Paryžiaus Komunos g. 12,  

LT-91152 Klaipėda 

2377,43 _ 

 

1.5. Biudžetas: 

Finansavimo šaltiniai 2014 m.  

tūkst. Lt 

2015 m.  

tūkst. Eur 

Savivaldybės biudžeto lėšos  984,4 297,79 

Pajamų įmokų lėšos (už mokslą) 70,0 20,27 

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija (mokinio krepšelio 

lėšos) 

21,5 6,64 

Kitos lėšos (paramos lėšos, 2% GPM) 2,7 0,3 

Baldų ir inventoriaus įsigijimo lėšos  105,2 - 
 

2. Įstaigos veiklos rezultatai: 

2.1. Misija – įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo 

paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti Klaipėdos miesto mokinių 

ugdymosi poreikius pagal Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos neformaliojo švietimo ugdymo 

programas, sudaryti lygias ugdymosi galimybes ir sąlygas, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti 

įstaigai skirtus išteklius. 

2.2. 2016-2018 metų strateginio plano tikslai, uždaviniai: 

2.2.1. tikslas – užtikrinti mokiniams aukštą švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą, 

didinat vaikų neformaliojo švietimo galimybes;  

2.2.2. uždaviniai: 

2.2.2.1. užtikrinti ugdymo programų įvairovę; 

2.2.2.2. vykdyti priemones, turinčias netiesioginės įtakos kokybiškam ugdymo procesui; 

2.2.2.3. gerinti įstaigos materialinę bazę bei užtikrinti saugią ugdymo aplinką. 

 2.3. 2015 metų veiklos plano tikslai, uždaviniai, prioritetai, vykdytos programos, priemonės 

bei jų įgyvendinimo rezultatai: 

 2.3.1. metinės veiklos tikslai: 
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 2.3.1.1. užtikrinti ugdymo programų įvairovę;  

 2.3.1.2. vykdyti priemones, turinčias netiesioginės įtakos kokybiškam ugdymo procesui;  

 2.3.1.3. gerinti įstaigos materialinę bazę bei užtikrinti saugią ugdymo aplinką. 

 2.3.2. metinės veiklos uždaviniai: 

 2.3.2.1. organizuoti įstaigos funkcionavimą; 

 2.3.2.2 neformaliojo švietimo mokytojų metodinę veiklą nukreipti į kompetencijų 

tobulinimą; 

 2.3.2.3. tenkinti ugdytinių saviraiškos poreikius, dalyvauti parodose, konkursuose, 

projektinėje veikloje;  

            2.3.2.4. užtikrinti bibliotekos vartotojų aptarnavimą, tobulinant švietimo ir informacinę 

veiklą; 

 2.3.2.5. bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir socialiniais partneriais, teikti 

įvairaipusę pagalbą ugdytiniams; 

 2.3.2.6. atlikti tyrimus, padedančius nustatyti veiklos kokybę ir jų tobulinimo galimybes; 

 2.3.2.7. vykdyti pedagoginės veiklos priežiūrą; 

 2.3.2.8. modernizuoti įstaigos materialinę bazę. 

 2.3.3. prioritetai:  

2.3.3.1. saugaus ir sveiko vaiko ugdymas; 

2.3.3.2. ugdymo turinio orientavimas į mokinio ir mokytojų kompetencijų ugdymą; 

 2.3.3.3. savarankiška ir atsakinga mokykla, kūrybingai ugdantį mokinį. 

2.3.4. Mokykloje veiklos organizavimas vykdomas vadovaujantis Klaipėdos miesto 

savivaldybės Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

mokyklų veiklos organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 

2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T2-185. Vykdyta ugdomojo proceso kontrolė, parengti, 

patvirtinti ir koreguoti įstaigos ugdomąją veiklą reglamentuojantys dokumentai. Užtikrinta ugdymo 

programų įvairovė, pasiekti ugdomosios veiklos užtikrinimo kiekybiniai ir kokybiniai rezultatai. 

Parengtos individualios ir individualaus darbo su diplomantais mokymo programos; teminiai, 

metodinių grupių planai ir ataskaitos; mokytojų ir grupių vadovų veiklos planai ir metinės 

ataskaitos. Organizuotas pagalbos ugdytiniams teikimas: konsultacijos, individualus darbas, 

papildomos konsultacijos pagrindinio dailės ugdymo programos 4 klasės mokiniams. Baigiamųjų 

egzaminų (diplominių) darbų įvertinimo vidurkis 9.3 balai. Planingai vyko mokinių kompetencijų ir 

įgūdžių patikrinimas. Atleisti nuo atlyginimo už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą iki 10 

procentų gabių ir 9 procentų mokinių iš socialiai remtinų šeimų. Organizuoti mokyklos savivaldos 

institucijų posėdžiai. Mokyklos tarybos posėdžiuose (7) suderinti ugdymo planai ir kiti Mokyklos 

strateginiai dokumentai; mokytojų tarybos posėdžiuose (7) analizuoti mokinių lankomumo, 

vertinimo, mokytojų kvalifikacijos kėlimo ir veiklos įsivertinimo klausimai.  

2.3.5. Neformaliojo vaikų švietimo mokytojų metodinė ir kvalifikacijos veikla nukreipta į 

kompetencijų tobulinimą. Išaugo 19 mokytojų kvalifikacijos ir praktinės veiklos rezultatai: didesnis 

dėmesys buvo skiriamas ugdomosios ir metodinės veiklos kompetencijoms tobulinti. Mokytojų ir 

vadovų dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose per metus stabilus – ne mažiau kaip 5 

kvalifikacijos dienos mokytojui. Organizuotas dviejų dienų tarptautinis seminaras „Dailinis vaikų 

ugdymas – šiandiena, rytojus“ dailės, meno mokyklų pedagogams.  

2.3.6. Mokykla tenkino ugdytinių saviraiškos poreikius. Organizuoti 82 renginiai: 35 

parodos, 11 projektų, 2 akcijos, 32 edukacinės išvykos, Lietuvos XXI mokinių dailės olimpiados I 

ir II etapai mokykloje. Dalyvauta per 40 renginių mieste, regione, respublikoje ir užsienyje. 

Renginiai buvo skirti Lietuvos etnografinių regionų metams ir partnerystei, kurie skatino mokinių 

kūrybiškumą ir pilietiškumą. Sėkmingai įvykdyta mokinių profesinio informavimo sklaida tęstiniu 

edukaciniu projektu „Vakarai prie židinio“. Praktinių įgūdžių formavimo ir vasaros socializacijos 

programoje dalyvavo 189 mokiniai. Vykdyta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

finansuota 2015 m. vaikų vasaros poilsio programa „Surask dvaro raktą”. Tapo tradiciniu 

tarptautinis jaunųjų kūrėjų projektas „Wave on wave - 2015“. Mokinių kūrybinių darbų išsiųsta į 

šalies ir užsienio konkursus – 152. Iš jų – 32 įvairių respublikinių ir tarptautinių konkursų 
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nugalėtojai: apdovanoti diplomais – 14, laureatai – 18. 

 2.3.7. Įstaigos bendruomenė tęsė bendradarbiavimą su tėvais ir socialiniais partneriais. 

Tėvams organizuoti susirinkimai: visuotiniai – 3; grupėse – 75; atvirų durų dienos visuomenei – 5; 

netradicinio ugdymo dienos – 5. Tėvai dalyvavo tradiciniuose Mokyklos renginiuose: mokinių 

baigiamojo egzamino (diplominių) darbų gynime; Rugsėjo 1-osios šventėje; kūrybinių darbų, 

projektų ir parodų atidarymo renginiuose. Atnaujinti ryšiai su socialiniais partneriais, pasirašytos 3 

naujos bendradarbiavimo sutartys. 

 2.3.8. Planuojant įstaigos veiką tiriami bendruomenės poreikiai, kurie išsiaiškinami 

atliekant apklausas, analizuojant (tiriant) rezultatus. Mokyklos direktoriaus įsakymu sudarytos 

darbo grupės rengia strateginio plano, veiklos ir ugdymo plano dokumentus. Mokyklos savivaldos 

ir metodinių grupių veiklos planavimas organizuojamas darbo grupėse. Mokykloje atliktas 4 srities 

giluminis veiklos įsivertinimas. Vykdyta veiklos ir dokumentų analizė, teikiant duomenis 

stebėsenai. Veikla ir rezultatai aptarti mokytojų tarybos posėdžiuose. Mokyklos 2016 m. veiklos 

plane numatomos priemonės. Organizuoti ir vykdyti 3 mokyklos ir įvairių institucijų tyrimai.  

 2.3.9. Buvo vykdoma pedagoginės veiklos priežiūra. Stebėta mokytojų veikla, 

aptariant rezultatus mokytojų tarybos posėdžiuose; analizuojami mokinių lankomumo, mokymo 

vertinimo, atlyginimo už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą klausimai, daromos išvados. 

Pedagoginiai darbuotojai atliko veiklos įsivertinimą: pagalbą mokiniui per mokymosi palaikymą: 

konsultavimą, pagalbą ilgesnį laiką nelankiusiems mokyklos, mokymosi sunkumų turintiems 

mokiniams.  

         2.3.10. Modernizuojant įstaigos materialinę bazę, tikslingai panaudotos finansinės 

lėšos, pažeidimų nenustatyta. Įstaigos iniciatyva gautomis lėšomis ir darbais pagerinta edukacinė 

aplinka ir materialinė bazė, pritaikytos naujos erdvės ugdymo programų įgyvendinimui, naudojant 

įstaigos iniciatyva gautas lėšas: labdara, parama, 2% GPM - 0,3 tūkst. Lt. Iš pajamų įmokų lėšų 

buvo gerinama, turtinama mokyklos materialinė bazė.  

       2.4. Suteiktų paslaugų kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai: 

       2.4.1. Pasiekti ugdomosios veiklos užtikrinimo kiekybiniai ir kokybiniai rezultatai. 

Mokykloje nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. mokiniams siūlomos programos: ankstyvojo, pradinio, 

pagrindinio, profesinės linkmės dailės ugdymo, neformaliojo suaugusių švietimo, t. y. pasiūlytos 2 

naujos programos. Atsižvelgiant į Švietimo ir mokslo ministerijos Ugdymo plėtotės centro 

rekomendacijas, patvirtintos Mokyklos direktoriaus 2015-06-06 įsakymu Nr. V1-27 formalųjį 

švietimą papildančio dailės ugdymo programos (piešimas; grafika, grafinė raiška; tapyba, spalvinė 

raiška; kompozicija; skulptūra, erdvinė raiška; dailėtyra, dailės pažinimas; individualus darbas su 

diplomantais). Užtikrintas neformaliojo vaikų švietimo komplektavimas einamųjų metų spalio 1 d. 

Sukomplektuotos 25 grupės ir 1 neformaliojo suaugusių švietimo grupė. Mokyklą lanko 323 

mokiniai iš 35 miesto švietimo įstaigų ir 13 suaugusių. Mokinių nubyrėjimas per 2015 m. m. išlieka 

stabilus, t. y. 4 procentai. Socialiai remtinų vaikų skaičius, lyginant su praėjusiais metais, sumažėjo 

4 proc. nuo bendro mokinių skaičiaus. Mokinių skaičius (6), baigusių mokslo metus labai gerais 

įvertinimais, išlieka stabilus.  

   2.4.2. Mokytojų kvalifikacijos ir praktinės veiklos rezultatai išlieka stabilūs. Per metus 

trims mokytojams suteikta aukštesnė kvalifikacinė kategorija, t.y. 16 procentų mokytojų įgijo 

aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.  

  2.4.3. Organizuotų renginių ir dalyvavimo renginiuose rodiklis išliko nepakitęs, kokybė – 

stabili. Ugdymo veiklos kokybei užtikrinti ir saviraiškos poreikiams tenkinti turėjo įtakos mokinių 

skatinimas bei nuolatinis dėmesys gabių vaikų ugdymui. Mokinių kūrybinių darbų skaičius, išsiųstų 

į šalies ir užsienio konkursus - stabilus.  

2.4.4. Informacija apie Mokyklos veiklą, pasiekimus, mokinių priėmimą, parodas, renginius 

buvo skelbiami: dienraščiuose „Vakarų ekspresas“, „Klaipėda“, „Balticum“ televizijos laidose, 

„Radiogama“. Nuolat atnaujinamas informacinis tinklapis www.brakas.lt ir mokyklos socialinis 

tinklapis. Ekspoziciniuose stenduose teikiama informacija apie Mokyklos pasiekimus. 

Organizuojamų parodų miesto viešosiose erdvėse reklamai išleistos parodų afišos, kvietimai, 

padėkos raštai, diplomai,  Mokyklos įvaizdžio ir kultūros dalis – mokinių darbai mokyklos erdvėse. 

http://www.brakas.lt/
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Mokykla skyrė dėmesį reklamai - informacijai: išleistas 2015 m. kalendorius, nupirkti pieštukai, 

parkeriai, sukurtas prezentacinis videoklipas. Mokyklos veikla, patirtis, laimėjimai ir pasiekimai 

apibendrinami metraštyje ir informaciniuose stenduose.  

2.4.5. Mokykla tobulino miesto mokinių užimtumo formas, skleidė neformaliojo ugdymo 

gerąją patirtį mieste ir regione, kvietė bendradarbiaujančių švietimo įstaigų mokinius, mokytojus, 

tėvus, socialinius partnerius, įstaigų vadovus, aukštųjų mokyklų studentus. Už pilietiškumo ugdymo 

iniciatyvą, renginius mieste ir savanorišką pagalbą mokyklos bendruomenė paskatinta įvairiais 

švietimo ir kultūros institucijų, socialinių partnerių padėkos raštais. Pavaduotoja ugdymui 

apdovanota Klaipėdos miesto savivaldybės Kultūros skyriaus nominacija „Kultūros žuvis“. 

2.4.6. Mokslo metų pabaigoje baigtas  mokyklos pastato kapitalinis remontas. Įrengtos 

naujos edukacinės erdvės. 

3. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą: 

3.1. Siekiant įstaigos rezultatų, vadovas tobulino įgytas vadybines kompetencijas visose 

valdymo srityse. Vadovui nustatyta veiklos ir kompetencijos atitiktis I kvalifikacinei kategorijai, 

patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2015 m. gegužės 12 d. potvarkiu „Dėl Klaipėdos 

miesto savivaldybės mokyklų vadovų atestacijos komisijos nutarimo patvirtinimo“ Nr. M3-24. Jis 

tęsė vadybos eksperto ir neformaliojo švietimo konsultanto veiklą mieste ir respublikoje, Lietuvos 

neformaliojo švietimo asociacijos „Jaunimo akademija“ ir Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir 

kultūros centro tarybose. Dalyvavo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir 

kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais patvirtintose darbo grupėse – 2, 

vadovavo mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijai ir mokytojų tarybai. 

Įstaigos vadovas tobulino kvalifikaciją seminaruose, konferencijose – 12 dienų; dalyvavo 

renginiuose: konferencijose – 2, konkursuose – 1; parengė kvalifikacijos tobulinimo programas – 3. 

Vadovas iniciavo neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimo efektyvinimą. Apdovanotas 

padėkos raštu – 1. 

3.2. Mokykla, vertindama savo veiklos rezultatus ir strategiškai planuodama, atsižvelgė į 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus 

vedėjo įsakymus, pažymų rekomendacijas, kitų kontroliuojančių institucijų siūlymus.  

3.3. Vykdant įstaigos strategiją ugdymo srityje, mokykloje sudarytos sąlygos įgyvendinti 

neformaliojo ugdymo programas, užtikrinamos lygios galimybės ir saugumas visiems mokiniams, 

sudaromos sąlygos kurti edukacines aplinkas, ieškoma rėmėjų. Skatinama mokinių saviraiška ir 

kūryba, tobulinamos tradicinių renginių formos ir bendradarbiavimas su mokinių tėvais (globėjais), 

socialiniais partneriais. 

3.4. Bendruomenės nariai žino savo teises ir pareigas, jomis vadovaujasi. Įgyvendinant 

ugdymo programas dirbo 19 kvalifikuotų mokytojų. Ūkinis personalas – sukomplektuotas. 

Tikslingai naudojamos lėšos. 

4. Problemos: 

4.1. Mokykla 2015 m. veiklos įsivertinime nustatė grėsmes: nepakankamą tėvų domėjimąsi 

vaikų ugdymo rezultatais, lankomumu; nepakankamą mokytojų pagalbos teikimą mokiniui per 

mokymosi palaikymą ir Mokyklos veiklos įsivertinimo efektyvų pritaikymą.  

4.2. Kontroliuojamoji veikla buvo vykdoma, vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus, Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais. 

Mokyklos veiklos rezultatai įvertinti Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus 

stebėsenoje. Pažeidimų nenustatyta. 

 

 

Direktorė                                                                                                            Violeta Beresnevičienė 


