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PRITARTA
Tel5iq meno mokyklos tarybos
2022 m. sausio men. 26 d.
posedZio protokolu Nr. 1

PATVIRTINTA
TelSiu meno mokvklos direktoriaus
2022 m,t/4kz:1'a..^e". .rZ.a.

isakymuNr. V - ...2/......

PRITARTA
TelSiq rajono savivaldybes
administracij os Svietimo ir sporto
skyriaus veddjo

2022 m. kov o.....d. isakymo Nr. .........

r. IVADAS

Informacij a apie mokykl4:
TelSiq Muzikos mokykla lsteigta 1955 metais
Reorganizuota i meno mokykl4 2020-09-01 d.
Adresas - Justino Staugaidio tak. 2, Tel3iai, LT- 871 3 1

El. pa5tas - tlsmuzika@gmail.com
Mokyklos tinklapis - http://www.telsiumenomohykla.lt
Kodas- 190590637
Mokyklos savininkas - Tel5iq rajono savivaldybe
Mokyklos tipas - neformaliojo Svietimo mokykla ir formalqji Svietimq papildandio ugdymo

mokykla.
Mokyrno kalba - lietuviq.
Mokyrno forma - dienine.
Pagrindine mokykla Tel3iuose su 5 skJriais: TelSiq dailes, Vamiq, TrySkiq, Nevarenq, Luokes.
Mokykla yra vie3asis juridinis asmuo, turintis antspaudq atsiskaitomqsias ir kitas sqskaitas

Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, atributikq, savo veikl4 grindZia Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Svietimo ir
mokslo ministro isakymais, savivaldybes ir kitais teises aktais.

Tel5iq meno mokyklos strateginis planas - tai mokyklos veiklos planavimo dokumentas trijq
metq laikotarpiui, kurio tikslas pasirinkti teising4 meno mokyklos rystymosi krypti, planuoti kaitos
pokydius, telkti mokyklos bendruomeng aktualioms problemoms sprgsti, numatomi siektini strateginiai
tikslai, priemones bei finansai mokyklos veiklai rykdyti.

Rengdama Te[Siq meno mokyklos 2022-2024mety strategini plan4 (toliau - Strateginis planas),
meno mokyklos bendruomene sieke iverlinti esamq padet! atsiZvelgdama i visq vietos bendruomenes
nariq (mokyojq, mokiniq, jq terq, seniiinijos gyventojq) poreikius ir llkesdius, susijusius su mokyklos
veikla; telkti bendruomeng ruunatant meno mokyklos raidos krypti ir prioritetus, atliepiant Svietimui
keliamus reikalavimus, planuojant pokydius, sprendZiant problemas, racionaliai valdant mokyklos
finansinius ir Zmogi5kuosius resursus.

Meno mokyklos Strategini planq rengia darbo grupe, patvirtinta direktoriaus 2022 m. sawio 26 d.

isakymu V-6,,Del strateginio plano 2022-2024 m.m. komisijos sudarynno.
Rengdama Stmtegini plan4 darbo gmpe vadovavosi:

o Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu;



-)

. Valstybes Svietimo 2013-2022 m. strategijos nuostatomis;
r Tel5ir+ miesto savivaldybes strateginiu planu;

o rekomendacijomis del Formalqji Svietim4 papildandio ugdyrn4;
. Meno mokyklos veiklos ataskaitomis;
. Meno mokyklos bendruomenes patirtimi, pasiiilymais ir rekomendacijomis.

Rengiant strategini plan4 atsiZvelgta i:
. esam4 situacrj4 ir turimus finansinius bei Zmogi5kuosius i5teklius;
o visuomenes poreikius besikeidiandioje socialineje ir kulnirineje aplinkoje.
Strategi5kai planuodama meno mokyklos veikl4 2022-2024 metams, darbo gnrpe laikesi siq

principq:

o kokybes - numatfa veikla turi gerinti mokiniq mokymosi pasiekimus;
. tradicljll puoselejimo - projektuojant veikl4 ie3koma lvairoves, tenkinamas Siandieninis

poreikis, tadiau nesiekiama jo i5 esmes pakeisti;

o vie3umo - veiklos isivertinimo rezultaq, sillyrnq pristatyrnas visai vietos bendruomenei padejo
paiinti esam4 padeti, jq objekt l/iai vertinti ir atskleisti visq nariq poreikius;

o prieinamumo - igyvendinimo priemones padeda uZtikinti saugq visq bendruomenes nariq
dalyvavim4 meno mokyklos veikloje, valdyme, vertinime ir tobulinime;

. kflrybingumo - pasitikejimo grista aplinka uZtikrina bendruomen6s nariq sekmingq tarpusavio
komunikacijq padeda realizuoti intelektualini, kurybini potencial4.

II. ISORES APLINKOS ANALIZE

Politiniai ir teisiniai veiksniai

Tel5iq meno mokyklos rykdoma Svietimo politika yra formuojama atsiZvelgiant ! bendr4sias
Europos s4iungos Svietimo politikos gaires ir vertybes. Mokykla savo veikl4 grindZia Lietuvos Respublikos
konstitucija, Vaiko teisiq konvencij4 Lietuvos Respublikos vyriausybes nutarimais, Svietimo ir mokslo
ministro isakyrnais, meno mokyklq programiniais reikalavimais, Tel5iq rajono savivaldybes strateginiu
planu.

Mokyklos savaranki3kq veikl4 reglamentuoja Tel3iq meno mokyklos nuostatai, direktoriaus
patvirtintos tvarkos, mokykloje veikiandiq savivaldos institucijq nutarimai.

Ekonominiai veiksniai

UZtikinant nacionalines kulfliros pletr4 ir socialing paZang4, dideja poreikis ugdyi savaranki5kq
s4moning6 kurybingq, meniSkai i5prususi pilieti, kuris ateityje tures galimybg, neprarasdamas savo
autenti5kumo, integruotis ne tik i Lietuvos, bet ir I Europos politing, ekonoming bei kultiiring aplink4.

Tel5iq meno mokyklos veiklos finansavimo Saltiniai yna TelSiq rajono savivaldybes leSos,
moksleivio kepSelio leSos, mokiniq terq inaiai, paramos(2Yo) ir le5os gautos uZ mokyklos teikiamas
paslaugas.

Socialiniai ir kultlriniai veiksniai

Nedarbas ir emigracija sukelia tam tikras problemines situacijas. Mokiniams reikalingas vis
didesnis kryptingas uZimtumas, uZkerlantis keli4 Zalingiems iprodiams plisti. Bendrosios demografines
tendencijos, nuolatinis gyventojq skaidiaus maZejimas, neturejo dideles itakos mokyklos mokiniq skaidiui.

Meno mokykla sudaro s4lygas visiems pageidaujantiems vaikams atskleisti savo kurybines galias,
pilnai atlieka neformaliojo vaikq Svietimo koncepcijoje apibreZtas fi.mkcijas. Taip pat sudaro sqlygas
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suaugusiqjq ugdymui. Pastaraisiais metais dalinai (50 % ) nuo mokesdio uZ mokyklos lankymq pastoviai
atleidliama apie 10% mokiniq, keliones iSlaidos kompensuojamos visiems i5 kaimo vietoviq
atr,ykstantiems mokiniams.

Technologiniai veiksniai

Informacijos ir komr.rnikacijos technologijq integravimas i mokyklq )ra kertine Salies Svietimo
pertvarkos dalis. Tobulejant kompiuterinei technikai ir kuriantis informacinei visuomenei meno
technologijos iSplito ne vien tarp profesionalq, bet tapo dominuojandiomis pladiajame muzikiniame ir
kult[riniame gyvenime. Tad Siame laikmetyje tiesiog privalu Siuolaikines informacines technologijas kiek
imanoma pladiau panaudoti organizuojant mokyklos veik14 ir ugdym4. Siuo metu mokykla susiduria su
kompiuteriq stoka (mokykla turi 5 kompiuterius: direktorius, direktoriaus pavaduotoja, sekretore, 2
bibliotekoje), neturi ne vienos kompiuterizuotos klases ir integruotos lentos.

Edukaciniai veiksniai

Teigiami - Siuo metu neformaliojo vaikq Svietimo lstaigai suteikta galimybe formuoti individualq
ugdymo turini ir individualizuoti ugdymo proces4 (mokyklos ugdymo planai, programos).
Neigiami - bendra socialine-ekonomine situacija turi tiesioging itak4 moksleiviq mokymosi motyvacijai.
AtsiZvelgiant iSiuos veiksnius, siekiant maksimalaus rezultato, organizuojant neformalqj! Svietimq privalu
ieSkoti dermes ir laikyis Siq principq:

o prieinamumo - sudaromos visos s4lygos muzikinius gebejimus turindiq vaikq kompetencijq
ugdl,rnui, nepriklausomai nuo socialines padeties, amZiaus, glvenamosios vietos;

o savanori5kumo - vaikai laisvai renkasi Svietimo tiekej6 lanko mokykl4 savo noru;
o individualizavimo ugdymas individualizuojamas atsiZvelgiant ! vaiko gebejimus, arnZiq,

interesus, tikslus, poreikius ir kitas individualias sarybes;
r aktualumo - sillomos ugdymo programos skirtos fgli asmeniniam gyvenimui bltinas

kompetencijas, visuomeninei, profesinei veiklai;
o demokati5kumo mokl'tojai, tevai ir vaikai karh.r sprendZia ugdymo ir ugdymosi problemas,

teikia pasiilynus del molryklos veiklos tobulinimo.

III. VIDAUS APLINKOS ANALIZE

Mokyklos teisinO bazd

Tel3iq meno mokyklos savininkas - Tel5iq rajono savivaldybe. Teisine forma -biudZetine istaiga,
turinti paramos gavejo status4. Mokykloje y'a Sios savivaldos institucijos: Mokyklos taryba, Mokltojq
taryba, Direkcine taryba, Darbo taryba.

Mokyklos veikl4 reglamentuoja Lietuvos Respublikos Svietimo ir kiti istatymai, Lietuvos
Respublikos r,yriausybes nutarimai, Svietimo ir mokslo ministro isakymai, Mok)'tojq atestacijos nuostatai,
Mokyklos nuostatai, Vidaus tvarkos taisykles, Ugdymo planai, pareigybiq apraSlnnai ir tvarkos, mokyklos
direktoriaus isakyrnai, savivaldos institucijq nutarimai, darbuotojq saugos ir sveikatos instrukcijos,
mokl,rno ir kitos sutartys.

Organizacin6 strukt[ra
Mokykloje dirba direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lkvedys, veikia biblioteka. Yra

penkios metodines grupes. Tai - jungiantys giminingas specialybes skyriai - fortepijono, styginiq,
pudiamqjq, teorinis ir akordeono. Juose lykdomos muzikos programos.
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Zmosi5kieii iitekliai ir intelektualieii resursai

{staigoje dirba administracinio ir pagalbinio personalo darbuotojai, kuriq pareigybes uiima 15,82
etatus, 53 pedagogai, iskaitant direktoriq ir direktoriaus pavaduotoj4 ugdymui (50 mokytojq eina
pagrindines pareigas, 3- nepagrindines pareigas), 14 - mokltojq-metodininkq, 33 -..y.. mokltojai, 6 -
mokytojai. Mokykloje metodiniais klausimais konsultuojami rajono muzikos ir dailes mokyojai. Dauguma
ugdytiniq tarptautiniq respublikiniq konkursq laureatai, fvairiq renginiq dalyviai. Baigg mokykl4, daugelis
jq toliau savo veikl4 sieja su menine veikla rajone ir Salyje. Pedagogai nuolat tobulina kvalifikacijq rengia
programas, dalijasi gerqja darbo patirtimi, jaudiama mo$tojq, mokiniqJe\.q partneryste.

Finansiniai ir materialiniai iStekliai

Tel5iq meno mokyklos veikla finansuojama i5 savivaldybes biudZeto lesq ir lmokq, gautr.l uZ
i5laikyrn4 Svietimo istaigoje, pajamq, gautq uZ atsitiktines paslaugas (nuom4), be to, istaiga turi labdaros ir
paramos gavejo statusq. Planuojant vidini leSq paskirstyrn4 tenka grieZtai iSskilifinansavimo prioritetus,
pirmenybg teikiant ugdymo proceso organizavimui mokytojq ir koncertmeisteriq bei aptamaujandio
personalo darbo apmokejimui, pastatq eksploatacijai. Projekto igyvendinimui, bibliotekos fondo
atnaujinimui, muzikos instrumentq isigijimui, pastatq einamajam remontui panaudojamos imokos uZ
i5laikyrn4 Svietimo fstaigoje (ter,r1 imokos).

Mokvklos veiklos planavimo sistema

Mokyklos planavimo sistem4 sudaro:

o mokyklos strateginis planas;

o metine veiklos programa;

. ugdymo Planas;

. dalykr+ planai ir progmmos;

o pamokq ir uZsiemimq tvarkaraSdiai;

r metodines tarybos ir metodiniq grupiq veiklos planai;

o mokyklos biudZeto planas.
Mokyklos veiklos planavimo dokumentq projektus rengia darbo gnlpes. Su veiklos planavimo
dokumentais supaZindinami visi mokyklos bendruomenes nariai.

Informacin0s veiklos ir sklaidos sistema

Informacija apie mokyklos veikl4 skelbiama mokyklos intemetineje svetaineje
www.telsiumenomokykla.lt, Tel5iq rajono Ziniasklaidoje. Vidine informacija mokytojams, mokiniams ir
mokiniq tevams pateikiama posedZiuose, susirinkimuose, mokyklos informaciniuose stenduose. Tiksline
informacij a pateikiama individualiai.

Vidaus darbo kontrol6s sistema

Mokykloje yra sukula stebesenos sistema, direktorius ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui yra
pasiskirstg kuruojamas veiklos sritis. Mokyklos veiklos bei ugdymo(si) prieZiura rykdoma pagal i5ankstin!
planavim4, metq eigoje veikla koreguojama. Darbuotojai dirba pagal pareigybes apra5yrnus, Vidaus darbo
tvarkos taisykles, laikydamiesi meno mokyklos nuostaq reikalavimq. Mokslo metq pabaigoje pateikiamos
ir aptariamos metodiniq grupiq ataskaitos. Mokykloje yra darbo taryba. Vidaus darbo kontroles klausimai
aptariami mokyojq tarybos posedZiuose.
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IV. TELSIV MENO MOKYKLOS SSGG ANALIZE

Stinryb6s

1 . Kvalifikuota, iniciatyvi, kurybi5ka
darbuotojq komanda.

2. Sudarytos galimybes neformaliojo vaikq
Svietimo programq prieinamumui.

3. Aktyvi koncertine veikla.

4.Aktyr.us dallvavimas konkursuose,
festivaliuose, parodose.

5. AtsiZvelgiant i prigimtinius vaiko
gebejimus, individualizuojamas ugdymo
turinys.

6. Auk5ti mokiniq pasiekimai.

7. Pakankama ugdymo programq ivairove.
8.Mokykloje teigiamas psichologinis
mikroklimatas.

9. Sudarytos sqlygos programq tgstinumui,
dalyvaujant meniniuose kolektlryuose.

Silpnybds

1 . Nepakankamas telq domej imasis vaiko
ugdymu.

2. Ne visi vaikai turi auk5t4 ugdymosi
motyvacijq.

3. Nepakankamai mot).vuota, nesisteminga namq
darbq atlikimo ir savaranki5ko darbo lsp[dZiq
pletojimo praktika.

4. Truksta leSq kulturinei meninei veiklai:
edukacinems kelionems, mokykliniams
renginiams.

5. Dauguma mokyklos patalpq nepritaikytos
muzikiniam ugdymui, nera garso izoliacijos.
6. Tr0ksta ugdymo priemoniq muzikos ir dailes
programq pletotei.

7. Nera erdviq skirtq poilsiui ir mokiniq
bendravimui pertraukq metu.

Galimvb6s

1. Mokykloje teikiamq meninio ugdymo
paslaugq pletra.

2. Aktyvesnis dailes ir muzikos metodiniq
gmpiq bendravimas.

3. Mokiniq mokymosi motyvacijos
skatinimas. supazindinant juos su
galimybemis rinktis menines krypties studijas.

4. Bendravimo su socialiniais partneriais
pletojimas ir kryptingas bendrq tikslq
siekimas.

5. Ugdymo progamq pletote mokyklos
sky,riuose (Dailes, TrySkiq, Nevarenq, Vamiq,
Luokes).

6. Gausesnis bendrq renginiq organizavimas,
aktlviau itraukiant visus bendruomenes
narius.

7. Efektlvesnis IT naudojimas ugdyrno
procese.

Grdsm6s

l. Bendruomeni5kumo trlkumas (neturi mokyklos
bendruomene kur rykdyi veikl$.
2. Didelis mokiniq mokymosi kr[vis bendro
ugdymo mokyklose, didejantis mokiniq nuovargis.

3. Didejantis mokiniq , turindiq sveikatos
sutrikimq, skaidius.

4. Mokyklai reikalinga pilna iSores ir vidaus pastato
renovacija arba nauja mokykla atitinkanti jai skirn-rs
reikalavimus.

V. MOKYKLOS VIZIJA

Tel5iq meno mokykla atvira pokydiams, nebijanti iS5r-rkiq, modemi, saugi ugdymo lstaiga, ugdanti
savarankiSkas ir kurybingas asmenybes, menines ir profesines kompetencijos pagnndu pletojanti mokiniq
kiirybinius, meninius, estetinius gebejimus, socialiniame ir kultDriniame g1ruenime.
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vI. MOKYKLOS MISIJA

o uZtikinti formalqii Svietimq papildandio ir neformaliojo vaikq ir suaugusiq meninio
ugdyrno tgstinum4;

o suteikti palankiausias galimybes atverti ir sistemingai pl6toti dailes ir muzikos sridiq Zinias,
gebejimus, igldiius;

o tenkinti meno paZinimo ir individualios kurybos poreikius;

o buti vaikr+ irjaunimo kult[ros Zidiniu.

\1I. \'ERTYBES
o kurybiSkumas,

o atsakomybe,

r bendradarbiavimas,

o pagarb4

o tobulejimas,

o profesionalumas.

\{II. PRIORITETAI

1. Kokybi5ko ugdyno(si) ir kiekvieno asmenine paianga;

2. Teigiamo emocinio mikroldimato klrimas.

IX. STRATEGINIAI TIKSLAI IR UZDAVINIAI

. Ugdymo (si) kokybes tobulinimas:
- Aktualizuoti, iprasminti ugdyrno programq turini;
- Skatinti mokytojq ir kiq meno mokyklos specialistq profesini tobulejim4.

o Teigiamo emocinio klimato klrimas:
- Saugios ugdymo aplinkos klrimas

- Tobulinti tevq informavim4 ir Svietim4, bendradarbiavimo budus ir formas.
1 . Prioritetas.
Kokybi5ko ugdymo(si) ir kiekvieno asmenine paZanga;

Tikslas.
Ugdyno (si) kokybes tobulinimas:

1.1.
Priemones Terminas Lciq poreikis ir'

Saltiniai
Vykdltojai Laukiamas rezultatas,

kriterij us

Muzikinio repertuaro,
atitinkandio ugdliniq
gebejimus ir
pageidavimus,
parinkimas.

2022-2024m. hrtelektuahrs

Saltiniai
Specialybes,

teoriniq dalykq
mokltoj aiir
skyriq vedejai

Ugdytiniq noras mokytis
geriau, koncerhroti tiek
mokykloje, tiek ir uZjos
ribq.

Naujq ugdymo
krypdiq ir formq
diegimas.

2022-2024 n. Intelektualls
ialtiniai

Specialybes,
teoriniq dalykq
mokltojai ir
sklriq vedejai.

Pagal savo gebejimus igys
auk5tesnio lygio
kompetencijas, pageres

ugdytiniq dalykiniq
paruo5imu lygis.



trt.z. SKatlntr [uJ r. meno
Priemonc Terminas LeSq poreikis

ir Saltiniai
Vykd)'tojai Laukiamas rezultatas,

kiteriius
Pagal galimybes
kompensuoj amos
geriausiq mokiniq ir
meniniq kolektyvq
rykimo i
respublikinius bei
tarptautinius renginius
(konkursus-
festivalius) i5laidos.

2022-2024m. {staigos ir
paramos leSos.

Administracija,
dalykq
mokltojai

Pageres ugdytiniq dalykinio
paruo5imo lygis, ugdl.tiniai
pagal savo gebejimus igys
auk5tesnio lygio
kompetencijas.

AtsiZvelgiant i
ugdliniq ir
bendruomenes
poreikius suburiami
nauji instrumentiniai,
vokaliniai kolektyvai.

2022-2024 nt. {staigos leSos Direktorius,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdyrnui,
mo$tojai.

Aktyves koncerline veikla.
Ugdytiniai bus paskatinti
siekti auk5tesniq rezultatq,

igys aukStesnio lygio
kompetencij as, noriau
lankys mokomqj q kolektynl
uZsiemimus, kolektyvai
pasieks profesionalesni lyei.

2.Prioritetas.
Teigiamo emocinio mikrok limato kDrimas.
Tilislas.
Sukurti saugi4 ugdymo(si) aplink4;

2.1. Uidavinys. Saugios ugdymo aplinkos klrimas
Priemone Terminas LeSq porcikis

ir Saltiniai

Vykdltoi ai Laukiamas rezultatas,

kriterij us

Mokyklos rengiami
tradiciniai vie5i
ugdytiniq ir moky.tojq
koncerlai. Ugdyiniq
koncertavimas

lvairiose lstaigose,
dalyvavimas rajono
renginiuose.

2022-2024rn. {staigos le5os,
paramos ir
remejq leSos.

Administracija,
mokltojai

Pageres mokyklos
renginiq meninis lygis,
renginiai pritrauks daugiau
klauslojq

Renginiq scenarijai,
programos iSsamiai
aptariamos darbo
gmpese, savivaldos
institucij ose prie5

rengini ir renginiui
iwkus.

2022-2024m. Jslaigos leSos Administracij a,

skpiq vedejai

8
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2.2. Uidavinys, Tobulinti ter.q inlormavimq ir Svietim4, bendradarbiavimo bDdus ir lbrmas.

Priemone Teminas LeSq

poreikis ir
Saltiniai

Vykdltojai Laukiamas rezultatas,

kriterijus

Susirinkimai
tevams del meno
mokyklos
veiklos, ugdymo
proces4

reguliuojandios
tvarkos,
susitarimq ir
taisykliu

2022-2024m. ZmogiSki

iStekliai

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotoja ugdymui,
skyriq vedejai.

Sios priemones lems visq
bendruomenes nariq ger4

savijaut4 saugum4, taip pat
pageres mokiniq ugdymo
kokybe.

Elektroninio
dienyno

ivedimas

2022-2023 m. lstaigos ir
savivaldybes

le5os

Administracija ir
mokyklos mokytojai

Greitesnis rySis su tevais ir
tinkamas ter'q informavimas

apie vaikq ugdym4.

Isivertinimo etapai
1.2022metai.

2. 2023 metai.

3. 2024 metai
Isivertinimo nriemonds
1. Metiniq veiklos programq isivertinimas.
2. Vidinio isivertinimo ir i5orinio ivertinimo pagal strateginius tikslus analize.

3. Sekmes rodikliq analize.
Strateginis planas eali blti koresuoiamas
1. Pasikeitus Salies ar savivaldybes Svietimo politikai, istatymams, finansavimo s4lygoms.

2. Kiekvieno etapo pabaigoje, atsiZvelgiant i isivefiinimo ar ivertinimo i5vadas.

X. FINANSINIAI ISTEKLIAI

{staigos veikla finansuojama i5 rajono savivaldybes biudZeto le5q, mokinio krepSelio, tevq mokesdio
uZ moks14, glwentojq 2 proc. paramos, mokyklos remejq ir projektiniq le5q. fstaigos i3laikymo paslaugos ir
aptamaujandio personalo darbo uZmokestis finansuojami i5 savivaldybes biudieto leSq. LeSos naudojamos
pedagogq atlyginimams, vaikq ugdl,mo priemonems, ugdymo erdviq lrangai, edukaciniq programq,
intemeto rySio paslaugoms apmoketi. Mokyklos buhaltering apskait4 tvarko Tel5iq r{ono savivaldybes
administracijos centralizuotas biudZetiniq istaigq buhalterines apskaitos skyriaus paskirti specialistai

XI. DARBO GRUPE, RENGUSI STRATEGINI PLAN4

Strategini plan4 renge darbo gnrpe:

Pirmininkas - direktoriaus pavaduotoja ugdy,rnui Regina Stonkuviene ;
Sekretore - mokltoja Raimonda Kasparavidiute;
Nariai: Darius Jurgutis, Asta Radziene, Liubove Surbliene,Vilma Jokubaitiene, Sabina Vauriene.


