PRITARTA
Varėnos moksleivių kūrybos centro tarybos
2018 m. sausio 30 d. protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr. 2)

PRITARTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2018 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T-VIII-p-909

VARĖNOS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRO
2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

1. Centro pristatymas:
1.1. Varėnos moksleivių kūrybos centras – neformaliojo vaikų švietimo mokykla.
1.2. Savininkas – Varėnos rajono savivaldybė.
1.3. Centro veiklos sritis – švietimas, pagrindinė veiklos sritis – kultūrinis švietimas,
kodas 85.52.
1.4. Kontaktinė informacija: Vytauto g. 29, Varėna, mkc@zaibas.lt, 8-310 52394,
www.mkc.varena.zaibas.lt .
1.5. Įstaigos vadovas: Raimondas Žilinskas, vadybinis stažas 31 metai, III-oji vadybos
kvalifikacinė kategorija suteikta 2015-06-08.
1.6. Moksleivių kūrybos centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis anspaudą su savo
pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas banko sąskaitas LR įregistruotuose bankuose. Centras savo veiklą
grindžia Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija,

Lietuvos Respublikos

įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro įsakymais, Varėnos savivaldybės tarybos sprendimais, Varėnos savivaldybės mero
potvarkiais, Varėnos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir veiklos
nuostatais.
2. Moksleivių kūrybos centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas
Tikslas: sudaryti palankias sąlygas išsilavinusios, aktyvios, saugios ir sveikos asmenybės
ugdymui.
Įgyvendinant šį tikslą, vykdoma ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo
programa.
Uždaviniai:
2.1. teikti mokiniams kokybišką neformalųjį švietimą pagal Centre vykdomas programas;
2.2. sudaryti sąlygas mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikiams tenkinti;
2.3. teikti mokiniams reikiamą pagalbą;
2.4. užtikrinti sveiką ir saugią mokymo(si) aplinką ir gerinti Centro materialinę bazę;
2.5. tobulinti mokytojų kompetencijas, įgalinančias skatinti mokinių mokymosi motyvaciją;
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Priemonės

Pasiektas rezultatas

2.6. Ugdymo (si) sąlygų, formų ir
Apie MKC veiklą ir veikiančius būrelius informuojame
programų įvairovė, informacijos rajono bendruomenę vietinėje spaudoje, internetinėje Centro
apie veiklą pateikimas.
svetainėje bei individualiai teikiant informaciją mokiniams ir
jų tėvams, besidomintiems neformaliuoju ugdymu.
Organizuojamo renginio „Atvirų durų diena“ metu, Varėnos
„Ryto“ progimnazijoje supažindinome mokytojus, mokinius ir
jų tėvus su MKC veiklos įvairove, teikiamomis paslaugomis,
renginiais, būrelių komplektacija, kuri vykdoma atsižvelgiant į
vaikų poreikius bei mokyklos galimybes (žmogiškieji,
finansiniai bei materialiniai resursai). Mokslo metų pabaigoje
atliekame bendruomenės narių nuomonės tyrimą dėl MKC
veiklos įvertinimo ir pasiūlymų, į kuriuos atsižvelgiame
planuodami Centro veiklą.
2.7. Neformaliojo ugdymo
2017-2018 m.m. ugdymo procesui įgyvendinti Varėnos rajono
programų įgyvendinimas,
savivaldybės taryba patvirtino maksimalų 155 pedagoginių
edukacinių, kultūrinių ir kitų
valandų skaičių per savaitę. Panaudojome 141,86 val., kurios
renginių organizavimas rajono
buvo numatytos ugdymo plane.
mokiniams.
2016-2017 m. m. MKC neformaliojo ugdymo užsiėmimus
vidutiniškai lankė 296, o 2017 -2018 m.m. – 280 mokinių.
Vykdėme 21 neformaliojo ugdymo programą (žiūr. 3.1.)
Populiariausios dailiųjų amatų, choreografijos studijos
„Mikitukas“, renginių organizatorių ir vedėjų būrelio „Impro“,
vokalinės grupės, aviamodeliavimo ir automobilininkų
neformaliojo ugdymo programos. Dėl žmogiškųjų (būrelių
vadovų) ir finansinių bei materialių išteklių stokos negalime
pasiūlyti daugiau techninės kūrybos ugdymo programų.
Ugdytiniai dalyvavo 7 mokyklos, 19 rajono, 22
respublikiniuose ir 4 tarptautiniuose edukaciniuose,
kultūriniuose ar sporto renginiuose, kurių metu pateikė savo
pasiekimus (ugdymo rezultatus) bendruomenei (žiūr. 3.2.1 ir
3.2.5.).
Respublikiniuose renginiuose iškovota 21 asmeninė ir 2
komandinės prizinės vietos (vokalinė grupė, keramikos,
šaškininkų, „Mikitukas“ ir aviamodeliavimo būreliai).
Tarptautiniuose renginiuose iškovota 1 prizinė vieta
(vokalinė grupė).
2.8. Tobulinti mokytojų
Kvalifikacijos kėlimo renginiuose dalyvavo 6 būrelių vadovai
kompetencijas, įgalinančias skatinti ir 2 administracijos darbuotojai.
mokinių mokymosi motyvaciją.
Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.
2.9. Saugios ugdymo aplinkos 2013 m. vasario 20 d. MKC išduotas leidimas-higienos pasas
užtikrinimas, materialinės bazės Nr. 64 ir 65 neterminuotam laikotarpiui .
gerinimas.
Parengtas modernizavimo projektas, siekiant pagerinti pastato
edukacines erdves Vytauto g. 29 ir pradedamas rengti J.
Basanavičiaus g. 38 pastato atnaujinimo investicinis projektas.
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3. Centro veiklos rezultatai
3.1. Ugdymo programos ir mokiniai.

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

Ugdymo programų
(būrelių) pavadinimas
Aviamodeliavimas
Automobilininkai
Šaškininkai
Šaškių šachmatų
Renginių organizatorių ir
vedėjų būrelis „Impro“
„Žaidžiame ir vaidiname“
Floristika
Netradicinis muzikavimas
Choreografijos studija
„Mikitukas“
Aksesuarų gamyba
Keramika
Liaudies meno tradicijos
Vokalinė grupė
Žaislų ir suvenyrų gamyba
Meninis konstravimas
Kūrybos ir meno būrelis
„Okeanas“
Grožio ir stiliaus
Dailės terapijos būrelis
(Varėnos spec. mokyklos
mokiniai)
Tekstilės dizainas
Šokio teatras
Lietuvos sutrikusio intelekto
žmonių globos bendrijos
„Viltis“ Varėnos padalinio
jaunuolių gr. keramikos
užsiėmimai
Iš viso:

Būrelių grupių skaičius
2016-2017
2017-2018
m. m.
m. m.

Mokinių skaičius*
2016-2017
2017-2018
m.m
m.m

1
2
1
1

1
2
1
1

12
19
11
10

13
17

1
1
1
4

1
1
1
3

9
10
9
56

13
13
10
55

2
2
1
2
1
1
2

2
2
1
2
1
1
2

21
23
9
21
11
12
24

22
27
9
22
9
10
26

1
1

1
1

10
10

16
9

1
-

1
1

10

9
9
9

1

1

9

27

27

296

* pateikiamas mokslo metų vidurkis – būrelių lankytojų skaičius pagal grupes.

21
22

341
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3.2. Parengtų ir vykdytų NVŠ lėšomis finansuojamų programų sąrašas.

Eil.
Nr.

Finansuotos neformaliojo vaikų
švietimo programos pavadinimas

Programos kryptis

1.

Aviamodeliavimas

Techninė kūryba

120600144

2.

Žaislų ir suvenyrų gamyba

Technologijos

121100198

3.

Vokalinė grupė

Muzika

120100743

4.

„Grožis ir stilius“

Kitos

122000592

5.

Floristika

Etnokultūra

121300171

6.

Šaškės

Sportas

120500964

7.

Choreografijos studija

8.

Aksesuarų gamyba

Choreografija,
šokis
Technologijos

9.

Keramika I

Dailė

10.

Keramika II

Dailė

11.

Netradicinis muzikavimas

Muzika

12.

Dailė

14.

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

15.

„Žaidžiame ir vaidiname“

Teatras, drama

16.

Automobilininkai

Techninė kūryba

120300481 05 mėn. – 42
03 mėn. – 32
121100201 05 mėn. – 9
03 mėn. –10
120200415 05 mėn. – 6
03 mėn. – 6
120200416 05 mėn. – 7
03 mėn. – 7
120100744 05 mėn. – 3
03 mėn. – 6
120200417 05 mėn. – 8
03 mėn. – 8
120400200 05 mėn. – 8
03 mėn. – 9
120200418 05 mėn. – 7
03 mėn. – 6
120400201 05 mėn. – 5
03 mėn. – 6
120600152 05 mėn. – 7
03 mėn. – 19
05 mėn. – 134
03 mėn. – 149

13.

Teatras, drama
Dailė

Iš viso:

_________________

KTPRR
kodas

Vaikų skaičius
pagal
programos
trukmę
05 mėn. – 6
03 mėn. – 12
05 mėn. – 6
03 mėn. – 6
05 mėn. – 9
03 mėn. – 16
05 mėn. – 4
03 mėn. – 4
05 mėn. – 2
03 mėn. – 2
05 mėn. – 5
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Eil.
Nr.
1
1.

3.3. Ugdymo rezultatai.
3.3.1. Mokyklos renginiai :
Renginio pavadinimas

Data

Vieta

Dalyviai

2
Kūrybiniai užsiėmimai Varėnos
miesto mokyklų mokiniams žiemos
atostogų metu:
1. Figūrėlių iš molio lipdyba;
2. Vėlimas šlapiuoju būdu;
3. Odinių papuošalų gamyba.

3
2017-01
5/6

4
MKC
Vytauto g. 29

5
Varėnos miesto
mokyklų mokiniai

2.

Kūrybiniai užsiėmimai Varėnos
miesto mokyklų mokiniams
pavasario atostogų metu:
1. Velykinių simbolių gamyba;
2. Velykinio medžio kūrimas;
3. Margučių marginimas natūraliais
augaliniais dažais.

2017-0419/20

MKC
Vytauto g. 29

Varėnos miesto
mokyklų mokiniai

3.

Kūrybiniai užsiėmimai Varėnos
miesto mokyklų mokiniams
„Meistrų miestas-2017“,
tema-gėlių vazonų dekoravimas.

2017-05-26

MKC
Vytauto g. 29

MKC dailiųjų amatų
būrelių ir Varėnos
„Ryto“ progimnazijos
mokiniai

4.

„Atvirų durų dienos“ Varėnos
„Ryto“ progimnazijoje.

2017-09- 12

5.

Kūrybiniai užsiėmimai Varėnos
miesto mokyklų mokiniams rudens
atostogų metu:
1. Floristinių paveikslų kūrimas;
2. Muilo gamyba.

2017-10- 31
2017-11-2

Varėnos
„Ryto“
progimnazija
MKC
Vytauto g. 29

Varėnos „Ryto“
progimnazijos
mokiniai
Varėnos miesto
mokyklų mokiniai

6.

Choreografijos studijos
„Mikitukas“ 25-metų kūrybinės
veiklos paminėjimo šventė.

2017-12-09

Varėnos
kultūros
centras

MKC choreografijos
studija ,„Mikitukas“.
Renginį vedė renginių
organizatorių ir vedėjų
būrelis „Impro“.

7.

Būrelio žaidžiame ir vaidiname
spektaklis „ Kristiano Anderseno
rožė“

2017-12-21

MKC
Basanavičiaus
g. 38

MKC būrelių mokiniai

Iš viso: 7 renginiai
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3.3.2. Rajoniniai renginiai.
MKC organizuoti ir vykdyti rajoniniai renginiai:
Eil.
Renginio pavadinimas
Nr.
1
2
1.
Varėnos raj. 2005 m. gimimo ir
jaunesnių mergaičių ir berniukų
šaškių čempionatas „64“.

3
2017-04-05

2.

Talentų šou „Vakaro žvaigždės –
2017“ dalyvių perklausa.

2017-03-08

Varėnos
kultūros
centras

3.

Talentų šou „Vakaro žvaigždės –
2017“ baigiamasis koncertas.

2017-03-24

Varėnos
kultūros
centras

4.

Pradinių ( I-IV) klasių mokinių
konkurso „Šviesoforas“ rajoninis
turas.

2017-04-28

Moksleivių
kūrybos
centras

5.

MKC kalėdinio projekto
„Šaltos baltos sniego gėlės“

2017-12-21

Varėnos
kultūros
centro kino ir
parodų salė

6.

Kalėdinė popietė Varėnos miesto
vaikams

2017-12-23

Varėnos
kultūros
centro kino ir
parodų salė

Iš viso : 6 renginiai

Data

Vieta

Dalyviai

4
5
MKC
Varėnos raj. bendrojo
Vytauto g. 29 ugdymo mokyklų
mokiniai.
Perklausoje dalyvavo
35 dalyviai.
Baigiamajam koncertui
buvo atrinkta 22
dalyviai.
Konkurso nugalėtoja
tapo-Goda Debesiūnaitė
„Ąžuolo“ gimn. II kl.
Žiūrovų „Talentų
talento“ nominaciją
pelnė-Brigita
Janušauskaitė,
„Ąžuolo“ gimn. IV kl.
I laipsnio diplomais
apdovanoti- 5,II
laipsnio -8 ir III
laipsnio- 7 dalyviai.
Dalyvavo 6 Varėnos
raj. bendrojo ugdymo
mokyklų komandos.
I vietą iškovojo „Ryto“
progimnazijos
komanda.
Darbelius pateikė
Varėnos „Pasakos“,
„Žilvičio“, S. Varėnos
„Nykštuko“ vaikų l/d
ugdytiniai, Varėnos
specialiosios, Varėnos
„Ryto“ progimnazijos
mokiniai bei MKC
dailiųjų amatų būrelių
vaikai.
MKC būrelio žaidžiame
ir vaidiname mokiniai
parengė meninę
programą.
MKC Renginių
organizatorių ir vedėjų
būrelis „Impro“ parengė
programėlę ir pravedė
vaikams žaidimus.
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3.3.3. Dalyvavimas kituose rajoniniuose renginiuose:
Eil.
Renginio pavadinimas
Nr.
1
2
1.
Lietuvos vaikų ir moksleivių –
liaudies kūrybos atlikėjų konkursas
„Tramtatulis“

Data

Vieta

3
2017vasario
mėn.

4
Varėnos
„Ąžuolo“
gimnazija

Dalyviai
5
MKC vokalinės grupės
mokinė Gretė
Debesiūnaitė

2.

2017 m. Lietuvos moksleivių
liaudies dailės konkurso „Sidabro
vainikėlis“
rajoninis turas.

2017-03-22

Varėnos
kultūros
centro kino ir
parodų salė

3.

Varėnos regiono priešvelykinė
mugė
„Auksalio kupkas -2017“.

2017-03-31

Varėna

4.

Jaunimo renginys mini „Maišatynė
2017“

2017-04-28

Matuzuose

5.

19-tasis „Poezijos pavasarėlis“.

2017-05-13

6.

Vasaros sporto šventė

2017-05-22

Pauosupės
kaimas,
Varėnos raj.
Varėna

7.

Vaikų gynimo dienos koncertas

2017-06-01

8.

Varėnos sporto klubo
„Autoakimirka“
„Vasaros sezono atidarymo šventė“

2017-06-24

Varėna
„Pasako“
vaikų l-d
Varėna

9.

Akcija „Visa Lietuva šoka“

2017-09-16

Varėna

10.

Vaikų pramogų kiemelis „Meistrų
miestas “ rajoninėje
„Grybų šventėje - 2017“.
Varėnos sporto klubo
„Autoakimirka“
„Vasaros sezono uždarymo šventė“
Varėnos rajono tautodailininkų,
amatininkų ir menininkų darbų
paroda-pardavimas
„Vai atvažiuoja šventa Kalėda“.
Varėnos rajono gabių mokinių
pagerbimo šventė

2017-09-23

Varėna

2017-11-04

Varėna

MKC automobilininkų
būrelis

2017-12-09

Varėnos
kultūros
centro kino ir
parodų salė
Varėnos
„Ryto“
progimnazija

MKC kūrybos ir meno
būrelis „Okeanas“,
floristikos būrelis.

11.

12.

13.

Iš viso : 13 renginių

2017-12-18

MKC keramikos,
floristikos ir liaudies
meno tradicijų būrelių
mokiniai. Iš viso pateikta
14 darbelių. Regioniniam
turui buvo atrinkta 4
mokinių darbai.
MKC floristikos, liaudies
meno tradicijų ir
keramikos būrelis.
MKC renginių
organizatorių ir vedėjų
būrelis „Impro“.
MKC renginių
organizatorių ir vedėjų
būrelis „Impro“.
MKC choreografijos
studija „Mikitukas“
Dalyvavo vokalinės
grupės 8 mokinės
MKC automobilininkų
būrelis.

MKC choreografijos
studija „Mikitukas
MKC būrelių mokiniai

MKC vokalinės grupės,
choreografijos studijos
„Mikitukas“, keramikos
ir aviamodeliavimo
būrelių 67 mokiniai
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3.3.4. Dalyvavimas respublikiniuose renginiuose :
Eil.
Nr.
1
1.

Renginio pavadinimas

Data

Vieta

Dalyviai ir pasiekimai

2
LR vaikų čempionatas šaškių
finalas „64“

3
2017-02-18

4
Šiauliai

5
Dalyvavo 6 šaškininkų
būrelio mokiniai.

2.

LR jaunučių čempionatas šaškių
finalas „64“

2017-03-11

Vilnius

Dalyvavo 8 šaškininkų
būrelio mokiniai.

3.

Tautinių ir šiuolaikinių šokių
šventė „Šokių pynė“

2017-03-18

Choreografijos studija
„Mikitukas“

4.

Labdaringas renginys
„Teatradienis“.

2017-03-29

5.

Generalinės miškų urėdijos prie
Aplinkos apsaugos ministerijos
organizuota akcija
„Paukščiai grįžta namo 2017“

2017-03-31

Varėnos
kultūros
centras
Vilniaus
socialinių
mokslų
kolegijoje
Nemenčinė

6.

VIII-asis respublikinis Jaunųjų
talentų konkursas
„Skambėk, Dzūkija 2017“

2017-04-01

Varėna

MKC vokalinė grupė
iškovojo II vietą. 12-15
metų amž. kategorijoje.

7.

2017 m. Lietuvos moksleivių
liaudies dailės konkurso „Sidabro
vainikėlis“
regioninis turas.

2017-04-27

Alytus

8.

Atviros mokinių laisvojo skridimo
aviamodelių varžybos
„Lietuvos taurė – 2017“.

2017-05-20

Madžiūnai,
Trakų raj.

MKC keramikos,
floristikos ir liaudies meno
tradicijų būrelių mokiniai.
I vieta – Gustė Kukytė
(keramikos b.) ir Vaiva
Misiūlaitytė (liaudies meno
tradicijų b.).
II vieta - Aistė Blėdaitė
(liaudies meno tradicijų b.),
Kamilė Skopeckaitė
(keramikos b.) ir Akvilė
Gecevičiūtė (floristikos
b.).
III vieta – Augustas
Kurminas (keramikos
būrelis).
Dalyvavo 6 MKC
aviamodeliavimo būrelio
mokiniai.
F-1-H modelių kl.
Dovydas Stangys –
III vieta,
F-1-A Rokas Kazlauskas –
III vieta.

MKC renginių
organizatorių ir vedėjų
būrelis„ Impro“.
MKC floristikos būrelio
mokinės Kamilia Žigo, 11
m. ir Brigita Dirsytė, 10 m.
sukūrė ir pateikė konkursui
floristinį paveikslą.

9.

Dainų konkursas „Rocck in
Summer“
10. 2017 m. Lietuvos moksleivių
liaudies dailės konkurso „Sidabro
vainikėlis“
respublikinis turas.

9
2017-05-27
2017-06-02

Druskinink
-ai
Jonava

MKC 4 vokalinė grupės
solistės.
MKC 2 keramikos ir
liaudies meno tradicijų
būrelių mokiniai.
Gustė Kukytė – II vieta
(MKC keramikos būrelis)

11. Edukaciniai užsiėmimai Lietuvos
liaudies buities muziejuje.

2017-06-05

Rumšiškės

12. XXXI Lietuvos mokinių techninių
sporto šakų spartakiados laisvojo
skridimo aviamodelių sporto
finalinės varžybos (moksleivių
čempionatas).

2017-06-10

Madžiūnai,
Trakų raj.

Dalyvavo „Žaidžiame ir
vaidiname“ bei žaislų ir
suvenyrų gamybos
būreliai.
Dalyvavo 7 MKC
aviamodeliavimo būrelio
mokiniai.
F-1-A modelių kl.
Rokas Kazlauskas- I vieta
Danieka Leikauskaitė- II
vieta
F-1-B modelių kl.
Rokas Kazlauskas- II vieta
F-1-H modelių kl.
Eglė Misiūtė- I vieta
Lukas Lunėnas -II vieta

13. Šaškių turnyras „Jotvingių taurė
2017“

2017-06-10

Alytus

14. 2017 m. Nemuno taurės turnyras.

2017-07-23

Alytus

15. Lietuvos Respublikos laisvojo
skridimo aviamodelių
čempionatas.

2017-07-16

Madžiūnai,
Trakų raj.

16. Šaškių turnyras „Poringės taurė
2017“

2017-08-26

Alytus

MKC jaunųjų
aviamodeliuotojų komanda
užėmė I-ąją komandinę
vietą.
4 šaškinių būrelio
mokiniai:
Vincenta Ilickaitė-I vieta.
Urtė Aidukevičiūtė - III
vieta.
Emilis Ivančikas – IV
vieta
Šaškinių būrelio mokiniai
Urtė Aidukevičiūtė - II
vieta.
Pijus Aidukevičius – 8
vieta
Dalyvavo aviamodeliavimo
būrelio mokiniai.
F-1-A modelių kl.
Rokas Kazlauskas – II
vieta
Šaškinių būrelio mokiniai
Vincenta Ilickaitė ir
Pijus Aidukevičius
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2017-09-23

Alytus

18. 2017 m. Lietuvos mokinių „64“
šaškių asmeninės pirmenybės.
(amžiaus grupė 2007m.gimimo ir
jaunesni)
19. Luksnėnų taurė

2017-10-14

Kaunas

2017-10-15

Luksnėnai

20. 2018 m. dainų šventės
„Vardan tos ...“ teatro dienos
„Sau, tautai, žmonijai“ apžiūra

2017-11-11

Birštonas

21. Lietuvos mokinių ir jaunių „64“
šaškių asmeninės pirmenybės
22. Kambarinių aviamodelių sporto
varžybos „Lietuvos taurė 2017“

2017-11-11

Kaunas

2017-12-16

Vilnius

17. Šaškių turnyras „
Alytaus mero taurė – 2017 “

Dalyvavo 3 MKC
šaškininkai. Vaikų grupėje
Vincenta Ilickaitė- I vieta.
Dalyvavo 5 MKC
šaškininkai.

Dalyvavo 5 MKC
šaškininkai.
MKC renginių
organizatorių ir vedėjų
būrelis „Impro“ pristatė
programą „Lietuva Tėvynė
mūsų, jaunimo lūpomis
sudėta“. Kolektyvui
suteikta teisė dalyvauti
Dainų šventės teatrų
dienoje.
Dalyvavo 8 šaškininkų
būrelio mokiniai.
Dalyvavo 2
aviamodeliavimo būrelio
mokiniai.
Iškovota:
21 - asmeninė prizinė
vieta,
2- komandinės (vokalinė
grupė ir aviamodeliavimo
būrelis).

Iš viso : 22 renginiai

3.3.5. Dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose:
Eil.
Nr.
1
1.

Renginio pavadinimas
2
Tarptautinis konkursas-festivalis
„Baltic Amber SPRING Suvalkai 2017“

Data
3
2017-04-01

2.

Tarptautinis vokalistų konkursasfestivalis „Muzikos talentų lyga“

3.

XIII tarptautinis populiarios dainos
konkursas „Pavasario fiesta 2017“

2017-0422-23

4.

Tarptautinis folkloro festivalis „Braid “

2017-06
5-15

Iš viso : 4 renginiai

2017-04-05

Vieta
4
Lenkijoje

Vilniuje

Kaunas

Dalyviai ir
pasiekimai
5
Festivalyje
dalyvavo 43
choreografijos
studijos „Miktukas“
šokėjai.
Vokalinės grupės
mokinė Patricija
Mickutė
MKC vokalinės
grupės tercetas
I vieta

Makedonija Festivalyje dalyvavo
19 choreografijos
studijos „Miktukas“
šokėjai.

Iškovota 1 prizinė
vieta
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4. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą (vadovo veikla formuojant ir
keičiant įstaigos kultūrą, bendradarbiavimas su socialiniais partneriais)
Parengti nauji darbuotojų pareigybių aprašymai, darbo apmokėjimo tvarkos aprašas,
darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas ir kiti Centro vidaus dokumentai, reglamentuojantys
bendruomenės narių funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę. Centras palaiko glaudžius
bendradarbiavimo ryšius su socialiniais partneriais: rajono bendrojo lavinimo mokyklomis, kultūros
įstaigomis ir respublikiniais neformaliojo vaikų švietimo centrais. Nuolat ieškome rėmėjų, kurie
padeda finansiškai ar materialiai gerinti neformaliojo ugdymo veiklą Centre.
5.

Įstaigos

veiklos

įsivertinimo

organizavimas,

rezultatai

ir

gautų

duomenų

panaudojimas veiklai tobulinti, savivaldos institucijų plėtojimas ir jų įtraukimas į įstaigos
valdymą.
Atliekami mokyklos bendruomenės nuomonės tyrimai dėl neformaliojo

ugdymo

organizavimo ir mokinių bei jų tėvų (globėjų) poreikių tenkinimo organizuojant Moksleivių kūrybos
centro veiklą. Gauti duomenys panaudoti rengiant MKC 2017-2018 m.m. ugdymo bei 2018 m. veiklos
planą, 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. Mokytojų taryba teikė pasiūlymus dėl ugdymo
plano rengimo, analizavo veiklos ir ugdymo programų įgyvendinimą, skatino inovacijų paiešką ir
patirties sklaidą. Metodinė taryba dalyvavo rengiant ir aprobuojant ugdymo programas, inicijavo
gerosios darbo patirties sklaidą tarp pedagogų.
6. Ugdymo(-si) proceso valdymas, ugdymo turinio vadyba, edukacinių aplinkų kūrimas
ir tobulinimas, vaikų saugumo ir lygių galimybių užtikrinimas, tėvų (globėjų, rūpintojų)
informavimas ir švietimas
Veiklos ir ugdymo turinio planavimui sudaromos darbo grupės. Parengtas 2017-2018 mokslo
metų ugdymo planas suderintas su Varėnos rajono savivaldybės švietimo skyriumi. Sudarytos darbo
grupės rengia metinį veiklos ir ugdymo planą. Parengti dokumentai svarstyti ir derinti su savivaldos
institucijomis. 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, mokyklos 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.
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7. Žmogiškųjų, materialių ir finansinių išteklių valdymas
7.1. Mokyklos darbuotojai.

(Steigėjo patvirtintas darbuotojų etatų skaičius 2017-2018 m.m. – 9,75. Panaudojome – 8,9)
Vadovai
(direktorius)

Kiti
Pagalbinis
administracij
personalas
os
darbuotojai
Etatų Darbuo- Etatų Darbuo- Pedago- Darbuo- Etatų Darbuo- Etatų Darbuo- Etatų Darbuoskaičius tojų skaičius tojų
ginių
tojų
skaičius tojų skaičius tojų
skaičius tojų
skaičius
skaičius normų ir skaičius
skaičius
skaičius
skaičius
etatų
skaičius

1

1

Metodininkai

2

Būrelių vadovai

2

7,8

Akomponiatori
ai

20

0,65

2

2

2

3,25

4

Moksleivių kūrybos centre dirba 20 būrelių vadovų (vid. darbo krūvis -7,05 ped. val.) ir 2
akompaniatoriai (bendras krūvis 0,65 et.), kuriems suteiktos šios kvalifikacines kategorijos:
metodininko - 4, vyr. mokytojo – 6, ir neatestuoti -12.

7.2. Naudojamos patalpos.

Pastatai

1
J. Basanavičiaus g. 38
Rūsyje
I aukštas
II aukštas
Iš viso:

Bendrasis pastato
plotas

Pagrindinis patalpų
plotas

Pagalbinis patalpų
plotas

2

3

4

155,11
146,86
149,48

118,41
110,79
133,43

36,70
36,07
16,05

Vytauto g. 29 Rūsyje
III aukštas

451,45 kv.m.
318,06
289,39

362,63
184,45
280,26

88,82
133,61
9,13

Iš viso:

607,45 kv.m.

464,71

142,74

361,61 kv.m

346,51

15,1

1420,51 kv.m.

1173,85

246,66

Žalioji g. 27 E
garažai ir buitinės
patalpos
Bendras iš viso:
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7.3. Mokyklos 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
2.2. Valstybės biudžeto lėšos
2.2.1. NVŠ vasaris-birželis 16 programų, 134
vaikai
2.2.2. NVŠ spalis-gruodis 15 programų, 149
vaikai
2.3. Paskolos lėšos
2.4. Kitų finansavimo šaltinių lėšos
(parama ir t.t.)

2016 m.
tūkst. Eur
138,34
134,57
(iš jų 0,11 programa)
2,44
(iš jų 1,24 viešieji
darbai)
1,33
16,0
MK
3,613
-

2017 m.
tūkst. Eur
147,978

1,3

1,2
11,69

ES
5,637

MK
5,360

ES
1,24

3,720

4,470

–

12,97
3,03
(0,28 – 2 proc.,
1,0 – parama,
1,75 – viešieji darbai)

0,62
(0,27 – 2 %,
0,35 – parama)

154,34

159,668

Iš viso :

7.4. Kreditiniai įsiskolinimai
Varėnos Moksleivių kūrybos centro kreditinis įsiskolinimas už 2017 metus - 73,48 Eur:

Išlaidų straipsnis

Priemonė

2016-12-31

2017-12-31

2.1.2.1.1.01

Socialinio draudimo įmokos

641,25

–

2.2.1.1.1.05

Ryšiai

60,29

25,12

2.2.1.1.1.20

Komunalinės paslaugos

2415,56

47,87

2.2.2.1.1.30

Kitos paslaugos

0,91

0,49

3118,01

73,48

Centrui už komunalines paslaugas liko skolingi: J. Čiurlionytės menų mokykla - 2517,87. Eur. ir
Sporto centras - 61,81 Eur. (laiku neapmokėtos komunalinių paslaugų sąskaitos už naudojamas
patalpas Vytauto g. 29).
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8. Problemos susijusios su įstaigos veikla

Siekiant sumažinti energijos nuostolius šaltuoju metų laiku ir pagerinti patalpų vidaus
mikroklimatą, pastatams reikalinga renovacija.
Dėl žmogiškųjų, finansinių bei materialių išteklių stokos negalime pasiūlyti daugiau techninės
kūrybos ugdymo programų.
Dėl susisiekimo (pavėžėjimo) nepatogumų, tolimesnių rajono vietovių vaikams sudėtinga
lankyti MKC neformaliojo vaikų švietimo programų užsiėmimus.
Praėjusiais metais nepavyko sukomplektuoti jaunųjų dviračių vairuotojų mokymo grupės 1213 metų amžiaus vaikams dėl mokinių ir jų tėvų abejingumo KET reikalavimams.

Direktorius

Raimondas Žilinskas

