PRITARTA
Varėnos moksleivių kūrybos centro tarybos
2021 m. sausio 28 d. protokoliniu nutarimu Nr.1

PRITARTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2021 m .balandžio 7 d. sprendimu Nr. T-IX-592

VARĖNOS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRO
2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
(Trumpai aptariamos švietimo įstaigos strateginio plano ir įstaigos metinio veiklos plano įgyvendinimo
kryptys ir pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai)

1. Centro pristatymas.
Varėnos moksleivių kūrybos centras – neformaliojo vaikų švietimo mokykla.
Savininkas – Varėnos rajono savivaldybė.
Centro veiklos sritis – švietimas, pagrindinė veiklos sritis – kultūrinis švietimas, kodas 85.52.
2. Strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimas.
Programos tikslas:
01. Užtikrinti ugdymo(si) sąlygas, formų ir programų įvairovę.
02. Uždavinys. Sudaryti sąlygas mokiniams tenkinti pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos
poreikius neformaliojo švietimo mokyklose.
Uždavinio įgyvendinimo priemonės:
02. Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos
moksleivių kūrybos centre.
Centre vyrauja palankus mikroklimatas, užtikrinamos geros ugdymo(si) sąlygos, siūloma
plati neformaliojo švietimo programų įvairovė.
Ugdymo programos ir mokiniai
Eil.
Nr.

Ugdymo programų
(būrelių) pavadinimas

Būrelių grupių
Mokinių skaičius*
skaičius
2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021
m. m.
m. m.
m.m
m.m

1.

Aviamodeliavimas

1

1

15

13

2.

Automobilininkų būrelis
„Autoakimirka“
Šaškių ir šachmatų

2

2

32

24

1

1

14

13

Renginių organizatoriai ir
vedėjai „Impro“

1

1

14

9

3.
4.

2

5.

„Žaidžiame ir vaidiname“

1

1

12

13

6.

Floristika

1

-

11

-

7.

Netradicinis muzikavimas

1

-

14

-

8.

3

3

44

39

9.

Choreografijos studija
„Mikitukas“
Aksesuarų gamyba

2

2

20

20

10.

Keramika

1

1

14

18

11.

Liaudies meno tradicijos

1

1

10

12

12.

Vokalinė grupė

1

1

9

9

13.

Žaislų ir suvenyrų gamyba

1

1

10

10

14.

Meninis konstravimas

1

1

11

11

15.

2

2

20

21

16.

Kūrybos ir meno būrelis
„Okeanas“
Grožis ir stilius

1

1

14

19

17.

Tekstilės dizainas

1

1

9

10

18.

Skaitmeninių technologijų

1

1

10

16

1
9
Kūrybinės dirbtuvėlės „Po
skambučio“
Lietuvos sutrikusio intelekto
20.
žmonių globos bendrijos
1
1
9
10
„Viltis“ Varėnos padalinio
jaunuolių gr. keramikos
užsiėmimai
Iš viso:
24
23
292
276
* pateikiamas mokslo metų vidurkis – būrelių lankytojų skaičius pagal grupes.
Mokinių skaičius*
19.

Pagal mokinių registro duomenis 2020 m. rugsėjo 30 d. MKC užsiėmimus lanko 236 mokiniai,
pagal būrelius ir grupes yra 276 mokiniai iš jų 40 mokiniai lanko po kelis būrelius.
Rezultatai: išlaikoma siūlomų programų įvairovė, įgyvendinama 1 nauja ugdymo programa,
nedidelis vaikų skaičiaus sumažėjimas dėl pedagogų kitų darbinių veiklų pasirinkimo.
06. Mokinių ugdymas pagal neformaliojo vaikų švietimo programas (NVŠ).
Vykdomos valstybės finansuojamos neformaliojo vaikų švietimo programos NVŠ (14).
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Parengtų ir vykdytų NVŠ lėšomis finansuojamų
programų sąrašas

Eil. Finansuotos neformaliojo
Nr. vaikų švietimo programos
pavadinimas

Programos kryptis KTPRR kodas

1.

Jaunasis aviamodeliuotojas

Techninė kūryba

120600417

2.

Suvenyrų gamyba

Technologijos

121100379

3.

„Dainuok“

Muzika

120100432

4.

„Grožis ir stilius“ 2016

Kita

122000592

5.

Choreografijos studija 2016

120300481

6.

Darbščiųjų rankų

Choreografija,
šokis
Technologijos

7.

Keramika I 2016

Dailė

120200415

8.

Dailė

120200417

Teatras, drama

120400200

10.

Kūrybos ir meno būrelis
„Okeanas“ 2016
Renginių organizatoriai ir
vedėjai „Impro“ 2016
Meninis konstravimas 2016

Dailė

120200418

11.

„Žaidžiu ir vaidinu“

Teatras, drama

120400371

12.

Automobilininkai 2016

Techninė kūryba

120600152

13.

Rankdarbiai

Technologijos

121100378

14.

Šaškių ir šachmatų 2018

Kita

122001089

9.

Iš viso: 14 programų

121100377

Vaikų skaičius
pagal
programos
trukmę 2020 m.
02 mėn. – 11
03 mėn. – 10
02 mėn. – 7
03 mėn. – 7
02 mėn. – 3
03 mėn. – 6
02 mėn. – 10
03 mėn. – 11
02 mėn. – 42
03 mėn. – 30
02mėn. – 9
03 mėn. – 9
02 mėn. – 6
03 mėn. – 11
02 mėn. – 8
03 mėn. – 8
02 mėn. – 11
03 mėn. – 8
02 mėn. – 5
03 mėn. – 4
02 mėn. – 7
03 mėn. – 7
02 mėn. – 15
03 mėn. – 18
02 mėn. – 5
03 mėn. – 4
02 mėn. – 10
03 mėn. – 7
02 mėn. – 149
03 mėn. – 140

Rezultatai: atnaujintas ugdymo turinys, NVŠ lėšomis finansuojamas programas lankė apie
50 proc. Centro ugdytinių.

4

Ugdytinių dalyvavimas renginiuose
Sudaromos palankios galimybės gabiems ir talentingiems vaikams tenkinti saviraiškos
poreikius neformaliojo vaikų švietimo veikloje, siekti aukštesnių rezultatų
Eil.
Nr.

Renginiai

Skaičius
2019 m.

2020 m.

Pasiekimai
(prizinės vietos)
2019 m.
2020 m.

1.

Centro

5

4

-

-

2.

Rajono

9

8

I vieta - 10
II vieta - 15
III vieta -16

_

-

Respublikiniai

27

6

I vieta -13
II vieta -10
III vieta -7

I vieta - 1
III vieta - 2

4.

Tarptautiniai

6

0

I vieta - 2
II vieta - 2
III vieta -1

Iš viso renginių
ir prizinių vietų:

47

18

I vieta - 25
II vieta - 27
III vieta -24
Prizinių vietų - 76

_

I vieta - 1
II vieta - 0
III vieta -2
Prizinių vietų - 3

Rezultatai:
-

Centro ugdytiniai turi galimybę dalyvauti įvairiuose neformaliojo vaikų švietimo

renginiuose (koncertuose, konkursuose, varžybose, parodose ir kt.), pateikti bendruomenei savo
pasiekimus;
-

už pasiektus aukštus rezultatus įvairių respublikinių ir tarptautinių renginių metu, Varėnos

rajono savivaldybė paskatino 6 Centro ugdytinius ir 2 pedagogus.

Programos tikslas:
04. Gerinti švietimo įstaigų materialinę bazę ir užtikrinti saugią ugdymo(si) aplinką.
01. Uždavinys. Vykdyti švietimo įstaigų pastatų renovaciją ir aplinkos modernizavimą,
užtikrinant atitikimą higienos normoms pagal kontroliuojančių institucijų reikalavimus.
Uždavinio įgyvendinimo priemonės:
Uždavinio įgyvendinimo priemonės:
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19. Projekto „Pažeidžiamų vaikų socialinė įtrauktis per meną Lietuvos ir Baltarusijos
pasienio regionuose“ įgyvendinimas.
Projektas „Pažeidžiamų vaikų socialinė įtrauktis per meną Lietuvos ir Baltarusijos pasienio
regionuose“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos,
Lietuvos, Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą. Įgyvendinant jį, 2020 m. bus
atnaujintas Vytauto g. 29, Varėnoje, esantis pastatas, kuriame įsikurs Varėnos Jadvygos
Čiurlionytės menų mokykla ir Varėnos moksleivių kūrybos centras, organizuojamos veiklos,
skirtos socialiai pažeidžiamų jaunuolių grupių įtraukimui į kūrybinę veiklą, mokymai pedagogams
ir tėvams. Rangos darbus planuojama baigti 2020 m. gegužės mėn. Savivaldybės 2020 m. biudžete
numatomos lėšos projektui bendrai finansuoti bei lėšos einamosioms projekto išlaidoms apmokėti
(preliminarus poreikis – 375,1 tūkst. Eur).
28. Varėnos moksleivių kūrybos centro pastato J. Basanavičiaus g. 38, Varėnoje,
modernizavimas. Panaudojant ES investicijas, 2020 m. planuojama baigti įgyvendinti projektą
„Varėnos moksleivių kūrybos centro pastato J. Basanavičiaus g. 38, Varėnoje, modernizavimas“,
kurio metu bus atnaujintas pastatas, įsigyti baldai ir įranga. Projekto finansavimo sutartyje
numatyta bendra projekto vertė – 437,6 tūkst. Eur, iš jų ES lėšos – 371,9 tūkst. Eur. Nuo 2021 m.
numatoma pradėti grąžinti dalį dotacijos, kuri skirta šio projekto nuosavam indėliui užtikrinti.

Rezultatai:
Įgyvendinami ugdymo sąlygų gerinimo, pastatų bei patalpų modernizacijos projektai. Dalis
pedagogų ir mokinių tėvų įgijo reikiamas kompetencijas projekto programos įgyvendinimo
klausimais. Šių projektų vykdymo laikotarpiu sudarytos sąlygos Centro veiklai laikinai suteiktose
patalpose, esančiose Varėnos mieste. Plečiamas bendradarbiavimas su rajono švietimo ir kultūros
įstaigomis, siekiant gerinti ugdymo organizavimo sąlygas.

3. Žmogiškųjų, materialių ir finansinių išteklių valdymas
Nuolat rengiami ar atnaujinami vietiniai teisės aktai, kurie reglamentuoja įstaigos veiklą.
Tariamasi su bendruomene įvairiais Centro veiklos klausimais.
Centras glaudžiai bendradarbiauja su socialiniais partneriais: rajono švietimo, kultūros ir sporto
įstaigomis, respublikiniais neformaliojo vaikų švietimo centrais. Nuolat ieškome rėmėjų, kurie padeda
finansiškai ar materialiai gerinti veiklą.
Centras vykdo veiklos įsivertinimą pagal ŠMSM patvirtintą neformaliojo vaikų švietimo ir jo
teikėjo veiklos kokybės užtikrinimo metodiką. Jos paskirtis – padėti užtikrinti NVŠ programų kokybę,
kurti ir plėtoti programų kokybės kultūrą, didinant jų įvairovę ir dalyvaujančių vaikų skaičių. Gauti
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duomenys panaudojami rengiant MKC ugdymo bei veiklos planus, atsižvelgiant į įstaigos
žmogiškuosius ir materialinius bei finansinius resursus.
Centre veikia savivaldos institucijos. Centro taryba numatė savo veiklos perspektyvas, aprobavo
administracijos parengtus dokumentus, prižiūrėjo įstaigos finansinę - ūkinę veiklą, inicijavo glaudesnį
bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, aptarė veikos prioritetus. Mokytojų taryba teikė
pasiūlymus dėl ugdymo plano rengimo, analizavo veiklos ir ugdymo programų įgyvendinimą, skatino
programų plėtrą, inovacijų paiešką ir patirties sklaidą bendruomenėje. Metodinė taryba dalyvavo
rengiant ir aprobuojant ugdymo ir NVŠ programas, inicijavo gerosios darbo patirties sklaidą tarp
pedagogų.
Veiklos ir ugdymo turinio planavimui sudaromos darbo grupės. Parengti dokumentai derinami su
Varėnos rajono savivaldybės švietimo skyriumi. Nuolat gerinama Centro materialinė – finansinė bazė
pasitelkiant rėmėjus, mokinių tėvus ir kitus socialinius partnerius. Tėvai (globėjai, rūpintojai)
informuojami apie mokinių ugdymosi pasiekimus ir iškylančias įvairias problemas individualių
susitikimų, susirinkimų ar Centro renginių tėvams metu. Visiems mokiniams suteikiamos vienodos
galimybės pasirinkti veiklą pagal saviraiškos poreikius, atsižvelgiant į Centro finansinius-materialinius
ir žmogiškuosius išteklius. Teikiame rajono mokykloms informaciją apie centro veiklą. Moksleivių
kūrybos centro veikla viešinama spaudoje, virtualioje erdvėje, miesto skelbimų lentose, veiklos
pristatymų mokyklose metu bendraujant su vietos bendruomenėmis ir kitų įvairių renginių metu.
Centro darbuotojai
Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2020-09-29 sprendimu Nr. T-IX-428 patvirtintas didžiausias
leistinas pareigybių skaičius - 15, iš jų mokytojų pareigybių -5, o 2019-08-27 sprendimu Nr. T-XI-100
patvirtintas neformaliojo ugdymo mokyklų valandų skaičius per metus – 6940.
Centre dirba 19 pedagogų. Vidutiniškai tenka po 0,22 etato 1 pedagogui. Nepanaudota – 0,2 etato.
Darbuotojų pareigybių sąrašas
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Iš viso

Pareigybės pavadinimas

Pareigybės
lygis

Etatų
skaičius

Direktorius
Metodininkas
Metodininkas choreografas
Akompaniatorius
Ūkvedys
Raštvedys
Pastatų techninės priežiūros darbininkas
/ nekvalifikuotas darbininkas
Budėtojas
Valytojas

B
B
B
C
C
C
D

1
1
1
1
1
1
1

D
D

0,75
1,5
9,25

Nepanaudota - 0,44 akompaniatoriaus etato dėl kvalifikuotų darbuotojų trūkumo.
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Centro finansiniai ištekliai
Finansiniai šaltiniai
1. Savivaldybės biudžetas
1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos
1.2.Mokinio krepšelio lėšos
1.3. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės
dotacijos lėšos
1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos
2. Kiti šaltiniai
2.1. ES paramos lėšos
2.1.1. NVŠ vasaris- kovas 14 programų,
149 vaikai
2.1.2. NVŠ rugsėjis-lapkritis 14 programų,
140 vaikai
2.2. Valstybės biudžeto lėšos
2.3. Paskolos lėšos
2.4. Kitų finansavimo šaltinių lėšos
(parama)
Iš viso :

2019 m.
tūkst. Eur
172,73
167,76
4,2

2020 m.
Tūkst. Eur
173,04
166,99
5,5

0,77
13,44
12,94
8,35

0,54
15,42
10,24
3,10

4,59

7,14

0,50
0,19 - 2 %,
0,31 - parama
186,17

5,02
0,16
0,16 - 2%,
0,00 - parama
188,46

4. Problemos.
Investicinių projektų įgyvendinimo laikotarpiu, neformaliojo vaikų

švietimo užsiėmimai

vykdomi 7 miesto pastatuose. Tai nauji iššūkiai administracijai telkiant bendruomenę ir organizuojant
Centro veiklą.
Vykdant gamtamokslinės krypties ugdymo programų plėtrą (skaitmeninių technologijų
programa), pastebėtas kvalifikuotų IT specialistų trūkumas rajone, galinčių dirbti neformaliojo vaikų
švietimo įtaigoje.
Siektinas didesnis mokinių tėvų bendradarbiavimas planuojant ir įgyvendinant Centro veiklos
prioritetus.
Dėl susisiekimo (pavėžėjimo) nepatogumų, tolimesnių rajono vietovių vaikams sudėtinga
lankyti MKC būrelių užsiėmimus.

Direktorius

Raimondas Žilinskas

