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PATVIRTINTA 

Kauno 1-osios muzikos 

mokyklos  direktoriaus  

2019 m. vasario 06 d.         

įsakymu Nr. 1.3-V-29                          

 

 

KAUNO 1-OJI MUZIKOS MOKYKLA 

 

2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

I SKYRIUS 

ĮVADAS 

 

1. Įstaigos socialinis kontekstas: mokosi 1267 mokiniai, iš kurių  19 % yra iš daugiavaikių šeimų; nuo mokesčio už mokslą atleistas 232 socialiai 

remtinas  mokinys. 

Mokyklos socialiniai partneriai: mokykla bendradarbiauja su Kauno P. Mašioto pradine mokykla, Kauno J. ir P. Vileišių daugiafunkciniu centru, Kauno 

silpnaregių internatine mokykla, Kauno Palemono gimnazija, Kauno J. Dobkevičiaus progimnazija,  Kauno J. Gruodžio konservatorija, Kauno J. Naujalio muzikos 

gimnazija, Vilniaus B. Dvariono dešimtmete muzikos mokykla, Grenoblio (Prancūzija) A. Vivaldi muzikos mokykla, Kauno Technologijos universitetu, Lietuvos 

Muzikos ir teatro akademija, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademija. 

2. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita. Mokinių skaičiaus vidurkio kaita:  

Mokslo 

metai 

Viso 

mokinių 

Ankstyvojo 

ugdymo 

programoje 

Pradinio ugdymo 

programoje 

1 – 4  kl. 

Pagrindinio 

ugdymo 

programoje 

5 – 8 kl. 

Išplėstinio muz. ugdymo ir 

profesinės linkmės 

programoje 

9 – 12 kl. 

Dvejose programose mokosi 

2017 /2018 

 

1262 38 675 437 112 3  

2018/2019 

 

1267 38 817 359 82 2 

                                                          

 Įgijusių vidurinį ir pagrindinį išsilavinimą mokinių dalis: įgijusių vidurinį muzikinį išsilavinimą mokinių dalis – 23; įgijusių pagrindinį muzikinį išsilavinimą 

mokinių dalis – 109. 
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3. Mokinių, ugdomų pagal neformaliojo švietimo programas dalis: pagal ankstyvojo muzikinio ugdymo programą mokosi 38 mokiniai, pagal išplėstinio muzikinio 

ugdymo programą mokosi 82 mokiniai. 

4. Mokinių lankomumo duomenys:  

2017/2018 m. m. 2 pusmetyje 4 % mokinių praleido daugiau nei 50 % grupinių pamokų. 

2018/2019 m. m. 1 pusmetyje 3 % mokinių praleido daugiau nei 50 % grupinių pamokų. 

5. Mokytojų skaičiaus kaita, mokytojai turintys pedagoginę  ir dalykinę kvalifikaciją.     

  Mokytojai ir kvalifikacinės kategorijos. Viso mokytojų – 182; 

       Pagal kvalifikacines kategorijas: mokytojai - 26;  

       vyr. mokytojai – 70;  

       mokytojai metodininkai – 68;  

       mokytojai ekspertai – 18;  

7.    Žemės panaudos sutartis. Žemės panaudos sutartis pasirašyta. 

8.    Higienos pasas (yra ar nėra). Higienos pasas yra. 

9.    Energetinis auditas atliktas 

 

 

II SKYRIUS 

PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija 

 

2018 m. finansinių prioritetų realizacija susijusi su sąlygų mokinių saviraiškai sudarymu: 

 Gyventojų 2 % lėšos 578,00 Eur.  

 Savivaldybės biudžeto lėšos –  2160900,00 Eur 

 Mokinio krepšelio lėšos – 79305,00 Eur 

 Įstaigos pajamų lėšos (spec. Lėšos) –140968,00 Eur  

 Biudžetinių įstaigų  patalpų nuoma – 1500,00 Eur. 

 muzikos instrumentų įsigijimas: 2 pianinai už 2030,00 Eur, 3 akordeonai už 4880,00 Eur, 1 violončelė už 360,00 Eur; 

 televizoriai ir garso sistemos- 3 už 2279,97 Eur; 

 naujų gaidų ir muzikinės literatūros įsigijimas  už  695,05 Eur; 

 festivalių, švenčių, konkursų organizavimas ir mokinių skatinimas (padėkos raštų spausdinimas, suvenyrai, prizai ir kt.) – 580,00 Eur; 

 mokinių ir mokytojų  dalyvavimas pažintinėje veikloje, edukacinėse programose, konkursuose – 9261,25  Eur; 

 su galimybių mokyklos bendruomenės narių mokymuisi sudarymu: 
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 darbuotojų ir mokytojų kvalifikacijos kėlimas už 1314,80 Eur; 

 instrumentų kėdės  už 800,00 Eur; 

 atliktas vidaus patalpų remontas už 21263,48 Eur; 

 kopijavimo aparato, spausdintuvo remonto darbų ir profilaktikos atlikimas už 200,00 Eur. 

 

Informacija apie Įstaigos valdomo pastato fizinę būklę 

 

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas (2018 m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis) 
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Pastato stogas avarinės 

būklės, krenta čerpės nuo 

stogo, užliejamos trečio 

aukšto klasės. Reikia 

skubiai tvarkyti 

 

Santrumpos:  NR – nereikalingas remontas, P – reikalingas paprastasis remontas, K – reikalingas kapitalinis remontas, AB – avarinė būklė, AK – atliktas kapitalinis 

remontas, AP – atliktas paprastasis remontas. 

 

Pastabos: 

 

1. Kiekvienais metais statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklė vertinama atsižvelgiant į statinio kasmetinės apžiūros rezultatus. 

2. Įstaiga naudojamo pastato techninę priežiūrą vykdo teisės aktų nustatyta tvarka. 

3. Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimo duomenys ir kasmetinės apžiūros akte numatytos priemonės statinio fizinei būklei ir aplinkos higieninei būklei 

gerinti turi būti pagrindas rengiant turto priežiūros ir remonto programą, planuojant statinio ir jo inžinerinės įrangos remonto ar rekonstrukcijos darbus ir jų finansavimą. 
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Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus 

 

Tikslas Minimalus lauktas rezultatas Įstaigos pasiektas realus rezultatas Maksimalus lauktas rezultatas 

1. Gerinti abipusį 

bendradarbiavimą su 

mokyklos mokinių 

tėvais 

 

2018 m. pradinio muzikinio 

ugdymo mokymosi sutartis 

nutrauks 20 % mokinių. 

10 % pagerintas teorinių dalykų 

lankomumas. 

2018 m. pradinio muzikinio ugdymo 

mokymosi sutartis nutraukė 10 % 

mokinių. 

14 % pagerintas teorinių dalykų 

lankomumas. 

2018 m. pradinio muzikinio ugdymo 

mokymosi sutartis nutrauks 15 % 

mokinių. 

15 % pagerintas teorinių dalykų 

lankomumas. 

Komentaras: pasiektas maksimalus rezultatas. 

2. Ugdyti mokinių 

muzikines 

kompetencijas 

organizuojant daugiau 

atvirų renginių 

2018 m. koncertinėje veikloje 

dalyvaus 40 %  įvairių klasių 

mokinių. 

Šalia tradiciškai mokyklos 

organizuojamų renginių surengsime 

3  koncertus įvairiuose vaikų ir 

senelių globos namuose, 3 

koncertus Kauno m. visuomenei 

2018 m. koncertinėje veikloje 

dalyvavo 60 % įvairių klasių 

mokinių. 

Suorganizuoti 6 labdaros koncertai 

įvairiuose globos namuose, 8 

koncertai Kauno m. visuomenei 

2018 m. koncertinėje veikloje dalyvaus 55 

%  įvairių klasių mokinių. 

Šalia tradiciškai mokyklos organizuojamų 

renginių surengsime 5  koncertus 

įvairiuose globos namuose, 5 koncertus 

Kauno m. visuomenei. 

Komentaras: pasiektas maksimalus rezultatas. 

3. Mokytojų 

metodininkų ir 

mokytojų ekspertų 

praktinės ir metodinės  

patirties sklaida 

mokykloje, 

respublikoje 

Aukščiausių kvalifikacinių 

kategorijų mokytojai ves 6 atviras 

pamokas mokykloje, pristatys 11 

metodinių pranešimų, paruoš 5 

metodines priemones. 

2018 m. aukščiausių kvalifikacinių 

kategorijų mokytojai vedė  9 atviras 

pamokas mokykloje, pristatė  35 

metodinius pranešimus, paruošė  14 

metodinių priemonių. 

Aukščiausių kvalifikacinių kategorijų 

mokytojai ves 8 atviras pamokas 

mokykloje, pristatys 13 metodinių 

pranešimų, paruoš 7 metodines 

priemones. 

Komentaras : pasiektas maksimalus rezultatas.  

4. Aprūpinti ir 

modernizuoti ugdymo 

procesą, atnaujinant ir 

Pakeisti apšvietimą 4 klasėse, 

pakeisti grindų dangą 4 klasėse 

3000,00 Eur., dalinai suremontuoti  

Pakeisti šviestuvai ir grindų danga 4 

klasėse, muzikos instrumentų 

įsigijimas: 2 pianinai už 2030,00 Eur, 

Pakeisti apšvietimą 6 klasėse, pakeisti 

grindų dangą 7 klasėse 5000,00 Eur., 

dalinai suremontuoti  rūsio koridorius. 

Įsigyti inventoriaus 6000,00 Eur. 



 6 

išplėtojant mokyklos 

materialinius išteklius   

rūsio koridorius. Įsigyti 

inventoriaus 5000,00 Eur. 

Atlikti dalinį stogo remontą, 

vandentiekio sistemos dalinį 

remontą. 

Atlikti mokyklos aplinkos 

priežiūros darbus 1000,00 Eur. 

3 akordeonai už 4880,00 Eur, 1 

violončelė už 360,00 Eur; 

televizoriai ir garso sistemos- 3 už 

2279,97 Eur; 

naujų gaidų ir muzikinės literatūros 

įsigijimas  už  695,05 Eur;  

instrumentų kėdės  už 800,00 Eur; 

atliktas vidaus patalpų remontas už 

21263,48 Eur; kopijavimo aparato, 

spausdintuvo remonto darbai 200,00 

Eur. 

Atlikti dalinį stogo remontą, vandentiekio 

sistemos dalinį remontą. 

Atlikti mokyklos aplinkos priežiūros 

darbus 2000,00 Eur. 

Komentaras: pasiektas minimalus lauktas rezultatas. 

 

Plačiojo įsivertinimo išvados 

Privalumai Trūkumai Tobulinti pasirinkti įstaigos veiklos aspektai 

Glaudesnis bendradarbiavimas su ugdytinių 

tėvais 10 % sumažino pradinio muzikinio 

ugdymo mokymosi sutartis nutraukiančių 

mokinių  skaičių. 

 

Atliktos 1-ų ir 2 (6 m.m.)-4 (8m.m.) klasių 

mokinių tėvų apklausos, skaitytos  paskaitos 

tėvams įtakojo teorinių dalykų pamokų 

lankomumą (pagerintas 14 % ) 

 

Mokytojų metodininkų ir mokytojų ekspertų 

darbo patirties sklaida mokykloje ir 

respublikoje 

 

Pastebimas mokytojų IT kompetencijų 

trūkumas. 

 

Trūksta atnaujintos dalomosios medžiagos 

teorinių dalykų pamokose. 

 

Ne visas FŠPU ir NU dalykų programas 

pavyko atnaujinti. 

 

Pradedančiųjų  mokytojų (dirbančių 1-3 m.)  

mokiniai vangiai dalyvauja koncertinėje 

veikloje. 

Organizuoti IT mokymus mokytojams natų 

raštingumo tema. 

 

Numatoma parengti teorinių dalykų 1-8 kl. 

konspektus. 

 

Peržiūrėti ir atnaujinti visas FŠPU ir NU dalykų 

programas. 

 

Siekiant motyvuoti pradedančiuosius mokytojus ir 

padėti jiems lengviau įsilieti į mokyklos 

bendruomenę, skatinsime mokytojus metodininkus ir 

mokytojus ekspertus vesti daugiau atvirų pamokų 

mokykloje. 
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Pakeisti šviestuvai ir grindų danga 4 

klasėse, muzikos instrumentų įsigijimas: 2 

pianinai už 2030,00 Eur, 3 akordeonai už 

4880,00 Eur, 1 violončelė už 360,00 Eur; 

televizoriai ir garso sistemos- 3 už 2279,97 

Eur; 

naujų gaidų ir muzikinės literatūros 

įsigijimas  už  695,05 Eur;  

instrumentų kėdės  už 800,00 Eur; 

atliktas vidaus patalpų remontas už 

21263,48 Eur; 

kopijavimo aparato, spausdintuvo remonto 

darbų ir profilaktikos atlikimas už 200,00 

Eur. 

 

Nesutvarkyta mokyklos vandentiekio 

sistema, neatliktas mokyklos pastato stogo 

kapitalinis remontas. Mokykloje yra 

avarinės būklės klasių. 

Siekti mokyklos pastato stogo kapitalinio remonto, 

sutvarkyti pastato vandentiekio sistemą. Atlikti 

avarinės būklės mokyklos klasių remontą. 

 

Giluminio įsivertinimo išvados 

Siekiant išsiaiškinti tėvų lūkesčius stojant jų vaikams į muzikos mokyklą  ir atskleisti muzikos mokyklos veiklos problemas ir galimus jos 

efektyvinimo būdus, buvo atlikti du tyrimai. 

Tėvų lūkesčiai stojant vaikui į muzikos mokyklą 

Tyrimas 

 

Tyrimo tikslas- išsiaiškinti tėvų lūkesčius, jų vaikams stojant į muzikos mokyklos 1-ą klasę. 

Tyrimo rezultatai ir išvados 

 Respondentai atsakė, kad rinkdamiesi mokyklą rėmėsi pažįstamų žmonių rekomendacijomis, gerais atsiliepimais apie mokyklą, taip 

pat labai svarbi geografinė mokyklos padėtis. 

 Teikdami pirmenybę muzikos mokyklai, kaip popamokinei vaiko veiklai, kuri ugdo ir lavina vaiko gebėjimus, respondentai dar 

nori, kad tai būtų patiems vaikams patinkanti veikla: kad vyktų įdomios, kūrybiškos pamokos, skatinimas, palaikymas, gera mokinių 

savijauta mokykloje. 

 Į klausimą, kiek svarbus mokytojo ir tėvų bendravimas ugdymo procese, teigiamai atsakė 100% respondentų: 83% pasirinko 

atsakymą ,,Labai svarbus“, likusieji  pasirinko atsakymą „Svarbus“ 
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 Atsakydami į klausimą „Ar Jums svarbu, kad Jūsų vaikas baigtų muzikos mokyklą ir gautų Lietuvos Respublikos švietimo 

ministerijos FŠPU (formalųjį švietimą papildančio ugdymo) pažymėjimą?“ teigiamą atsakymą pasirinko 52 % apklaustųjų, „nebūtinai“- 

17% apklaustųjų. 

Rekomendacijos 

o taikant pažangius vadybinius metodus gauti paramą mokyklos renovacijai; 

o mokytojams kūrybiškai rinkti ugdymo programas; 

o įkurti repeticijų klasę, kad turint laiko tarp pamokų, vaikai galėtų parepetuoti; 

o kuo anksčiau įtraukti mokinius į koncertinę veiklą 

 

Jūsų lūkesčiai tęsiant mokslus pagal pagrindinio muzikinio ugdymo programą 

Tyrimas 

Tyrimo tikslas- išsiaiškinti sėkmingą mokinių mokymąsi muzikos mokykloje lemiančius veiksnius 

Tyrimo rezultatai ir išvados 

 apklausos rezultatai rodo, kad dauguma tėvų (45%) leidžia vaikus į muzikos mokyklą papildomai popamokinei veiklai.Nemaža 

dalis tėvų(36%)tikisi,kad jų vaikas įgis profesionalius grojimo pagrindus, taip pat daliai tėvų(19%) svarbi koncertinė ir konkursinė 

vaiko veikla. 

 tėvams labai svarbu, kad popamokinė veikla vaiką ugdytų ir skatintų tobulėti(49%), būtų naudinga ateityje(12%) ir ,žinoma, 

patiktų pačiam vaikui(39%).  

 sėkmingam mokinių mokymuisi labai svarbi motyvacija. Tyrimo rezultatai parodė kaip keitėsi mokinių motyvacija mokytis 

muzikos mokykloje per (du) ketverius metus.41% mokinių motyvacija didėjo, 23%- mažėjo ir 36% –nesikeitė.  

 motyvaciją mokytis muzikos mokykloje lemiantys veiksniai: pirmiausia, noras išmokti gerai groti instrumentu(26%), įdomios ir 

kūrybiškos pamokos(24%), gera savijauta mokykloje(19%), koncertinė, konkursinė veikla(15%) bei  tėvų skatinimas ir 

palaikymas(16%). 

 baigusių pradinio muzikinio ugdymo programą mokinių išėjimo iš mokyklos priežastys įvairios:išvyksta gyventi kitur, per didelis 

užimtumas, prioritetas kitiems būreliams, sveikatos problemos,nebenori groti,nuobodžios, nekūrybiškos pamokos. 
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Rekomendacijos 

 kiek įmanoma daugiau atsižvelgti į mokinio prigimtinius gebėjimus formuojant pusmečio ugdymo programą; teorinių 

dalykų mokytojams pamokas vesti kūrybiškiau; 

 turėtų būti pakeista teorinių dalykų dėstymo metodika, reikėtų labiau atsižvelgti į vaikų poreikius, šiuolaikines 

technologijas; 

 daugiau koncertinės veiklos. 

 

Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, kontrolieriaus, vidaus audito ir kitų 

institucijų išvados 

 

 

III SKYRIUS 

2019 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ 

PROJEKTAI 

 

I TIKSLAS.  Įgyvendinamas 2019-2021 m 1-ojo Strateginio tikslo ,, Tobulinti turimas muzikinio ugdymo programas ir rengti naujas, 

atsižvelgiant į mokinių muzikinio ugdymo poreikius ir galimybes“ 1-asis uždavinys „Diegti neformalaus ugdymo programas“. Siekiama 

besimokančių pagal NU programas skaičių.  

2-asis uždavinys ,, Atnaujinti FŠPU ir NU dalykų programas“. Remiantis 2018 m. atliktų tyrimų išvadomis ir rekomendacijomis, atnaujinsime 

formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, atsižvelgiant į  besikeičiančias mokinių galimybes, poreikius ir užimtumą. Šio tikslo 

įgyvendinimui pasitelksime klasių vadovus, mokytojų ekspertų komandas. 

3 – asis uždavinys „Plėsti muzikinių programų naudojimo galimybes, atsižvelgiant į priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų muzikinio 

ugdymo poreikį mokykloje ir socialinių partnerių įstaigose“. Planuojama įdiegti AMU (NU) programą socialinių partnerių  mokyklose  J. 

Dobkevičiaus progimnazijoje ir J.ir P. Vileišių daugiafunkciniame centre ko pasekoje didės  AMU (NU) programoje dalyvaujančių mokinių skaičius. 
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II TIKSLAS. Įgyvendinamas 2019-2021 m. 2-ojo  strateginio tikslo  ,, Numatyti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kryptis ir užtikrinti jų 

įgyvendinimą“ 1-asis uždavinys ,, Įvairiapusiškai plėtoti mokytojų kompetencijas“. Individualių pokalbių su mokytojais metu pastebėtas IT 

natų raštingumo kompetencijų stygius ruošiant  metodines priemones, aranžuojant kūrinius. Siekdami plėsti mokytojų kompetencijas 

organizuosime kryptingus IT mokymus natų raštingumo tema bei sėkmingo bendravimo ir bendradarbiavimo temomis. Mokytojai ekspertai 

dalinsis metodine ir praktine patirtimi su pradedančiaisiais (dirbančiais 1-3 metus) mokytojais. Įgyta patirtis įgalins pradedančiuosius mokytojus 

paruošti savo mokinius įvairiai mokyklos ir Kauno m. koncertinei veiklai. Organizuosime 2 bendrinius, psichologinio, elgsenos tipo seminarus 

tinkamus visų mokomųjų programų mokytojams. 

2-asis uždavinys „Plėsti mokytojų mokymo metodų spektrą susipažįstant su tarptautine kolegų patirtimi tiesiogiai dalyvaujant 

projektuose“.  Organizuosime 10 tarptautinių ir respublikinių renginių, kurių metu mokytojai tobulins bendravimo ir dalykines kompetencijas. 

Skatinsime mokytojus dalyvauti tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose. Pasirašysime bendradarbiavimo sutartis su užsienio (3) ir 

Lietuvos (5) partneriais. 

 

III TIKSLAS. Įgyvendinamas 2019-2021 m. 3-ojo  strateginio tikslo  ,, Diegti edukacines inovacijas, skatinančias ugdomojo proceso 

efektyvinimą“  1- asis uždavinys „Tobulinti ugdymo turinį, kuris didintų mokinių mokymosi motyvaciją ir patrauklumą“ – skatinti 

mokytojus ruošti mokinius tarptautiniams ir respublikiniams konkursams, festivaliams įtraukiant įvairių gabumų mokinius; diegti elektroninį 

dienyną grupinių užsiėmimų pamokose.  

2-asis uždavinys „Siekti produktyvaus mokinių užimtumo, įrengiant erdves mokinių saviruošai“. Įrengti patalpas mokinių saviruošai (1). 

3-iasis uždavinys ,,Mokinių užimtumas atostogų metu“. Įgyvendinant vieną iš Kauno miesto savivaldybės uždavinių – mokinių užimtumas 

atostogų metu, aukščiausių kvalifikacinių kategorijų mokytojai organizuos trumpalaikes edukacines  programas. 

TIKSLAS IV. Įgyvendinamas 2019-2021 m. 4-ojo  strateginio tikslo  „Finansinių išteklių strateginiam vystymui užtikrinimas“  1 – asis 

uždavinys „Kelti ugdymo proceso efektyvumą ir mokyklos reprezentatyvumą įsigyjant geresnės kokybės muzikos instrumentus“. Kokybiškų 

naujų muzikos instrumentų įsigijimas – ne mažiau kaip 5 muzikos instrumentai.  

2 – asis uždavinys „Atnaujinti vidines mokyklos erdves, renovuoti  mokyklos pastato stogą.“ Siekiama sistemingai atnaujinti mokyklos patalpų 

būklę atliekant paprastąjį klasių remontą. Taip pat.atlikti mokyklos pastato stogo ekspertinį vertinimą ir išsiaiškinti tikslų lėšų poreikį.  

3 – asis uždavinys „Mokyklos įvaizdžio formavimas ir naujinimas“. Siekiama sukurti savitą vizualinį identitetą ir naują mokyklos internetinę 

svetainę.  

4-asis uždavinys „Kompiuterizuotų darbo vietų įrengimas“. Siekiant sudaryti sąlygas mokytojams naudotis elektroniniu dienynu įrengiamos 2 

kompiuterizuotos darbo vietos. 
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IV SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 

 

I TIKSLAS „Tobulinti turimas muzikinio ugdymo programas ir rengti naujas, atsižvelgiant į mokinių muzikinio ugdymo poreikius ir 

galimybes“.  

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Įgyvendinamų NU programų skaičius 

 

Bendras NU programų skaičius mokykloje - 3 

 

Bendras NU programų skaičius 

mokykloje - 4 

Išplėstinio muzikinio ugdymo programos 

Mokymosi sutartis nutraukiančių mokinių 

procentinė dalis. 

7 % mažės išplėstinio muzikinio ugdymo (NU) 

klasės mokinių, nutraukiančių mokymosi sutartis per 

mokslo metus (procentai). 

8 % mažės išplėstinio muzikinio ugdymo 

(NU) klasės mokinių, nutraukiančių 

mokymosi sutartis per mokslo metus 

(procentai). 

FŠPU programų atnaujinimas Mokymosi sutartis nutraukiančių mokinių per mokslo 

metus procentinė dalis 10 % 

Mokymosi sutartis nutraukiančių mokinių 

per mokslo metus procentinė dalis 9 % 

Puikiai, labai gerai (9-10 balų) pagrindinio 

muzikinio ugdymo programą baigusių mokinių 

procentinė dalis. 

Gerės baigiamųjų mokyklinių egzaminų rezultatai. 

Puikiai, labai gerai (9-10 balų) 15 % baigusių 

mokinių.% 

Gerės baigiamųjų mokyklinių egzaminų 

rezultatai Puikiai, labai gerai (9-10 balų) 

20 % baigusių mokinių. 

Bendro mokyklos mokinių skaičiaus didėjimas. AMU (NU) programoje dalyvaujančių mokinių 

skaičius – 39. 

Mokinių, besimokinančių pagal FŠPU programas 

skaičius – 1113. 

Mokinių, besimokančių pagal NU programas skaičius 

– 113.  

AMU (NU) programoje dalyvaujančių 

mokinių skaičius – 41. 

Mokinių, besimokinančių pagal FŠPU 

programas skaičius – 1120. 

Mokinių, besimokančių pagal NU 

programas skaičius – 120. 

 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi vykdytojai Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. 1.1. FŠPU programų 

atnaujinimas. 

 

Darbo grupės, 

direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui. 

 2019.06.01 

Atmaujintos 

programos 

Darbo 

užmokesčio 

lėšos. 

Sudarytos darbo grupės 

rengia atnaujintų programų 
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1.2.  NU programų 

atnaujinimas. 

pradedamos 

įgyvendinti nuo 

2019.09.01. 

projektus, pristato mokyklos 

bendruomenei iki 2019.06.01.  

2. 2.1. Plačiojo 

(visuminio) veiklos 

kokybės įsivertinimo 

įgyvendinimas 

2.2. Teminio veiklos 

kokybės įsivertinimo 

įgyvendinimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui, 

mokytojų komanda. 

 2019 m. II ketv. 

 

 

 

2019 m. III – IV 

ketv. 

Darbo 

užmokesčio 

lėšos, mokytojai 

ekspertai, 

metodininkai. 

Gauti duomenys bus 

naudojami muzikos mokyklos 

veiklos tobulinimui. 

3. 3.1. Tyrimas NU 

išplėstinio muzikinio 

ugdymo mokiniams. 

 

3.2. NU AMU 

mokinių tėvų 

apklausa  

Mokyklos taryba, 

direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui. 

 

Darbo grupės, 

direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui. 

J. ir P.Vileišių 

daugiafunkcinis 

ugdymo centras. 

2019.04 

 

 

 

2019.05 

Darbo 

užmokesčio 

lėšos 

Gauti duomenys bus 

naudojami muzikos mokyklos 

veiklos tobulinimui. 

4. Parengti teorinių 

dalykų 1-8 kl. 

konspektus. 

Darbo grupės.  2019.08 1200,00 

(konspektų 

spausdinimui) 

Parengti konspektai pagal 

klases užtikrins patogų 

mokymosi procesą 

mokiniams. 

5. Apklausa pagrindinio 

muzikinio ugdymo 

programos 

mokiniams. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui. 

 2019.05 Darbo 

užmokesčio 

lėšos 

Gauti duomenys bus 

naudojami muzikos mokyklos 

veiklos tobulinimui. 

6. Baigiamųjų 

mokyklinių egzaminų 

lyginamoji statistika. 

 

Pavaduotojos ugdymui, 

klasių vadovai. 

 2019 09 Darbo 

užmokesčio 

lėšos 

Gauti duomenys bus 

naudojami muzikos mokyklos 

veiklos tobulinimui. 
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II TIKSLAS ,, Numatyti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kryptis ir užtikrinti jų įgyvendinimą“. 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Organizuoti mokymai IT mokymuose tobulinusių kvalifikaciją 

mokytojų procentas 19 %. 

Organizuotų bendrinių psichologinio elgsenos 

tipo seminarų skaičius – 2. 

IT tobulinusių kvalifikaciją mokytojų procentas 20 

%. 

Organizuotų bendrinių psichologinio elgsenos tipo 

seminarų skaičius – 4. 

Pradedančiųjų mokytojų (dirbantys 1 – 3 m.) 

mokinių dalyvavimas koncertinėje veikloje. 

Pradedančiųjų mokytojų (dirbančių 1-3 m.) 

paruoštų koncertuojančių mokinių skaičius -18. 

Pradedančių mokytojų (dirbančių 1-3 m.) paruoštų 

koncertuojančių mokinių skaičius -20. 

Mokytojų dalyvavimas tarptautinių ir 

respublikinių konkursų bei festivalių 

organizavime. 

Mokyklos organizuojamų tarptautinių ir 

respublikinių renginių (konkursų/festivalių) 

skaičius – 10. 

Mokyklos organizuojamų tarptautinių ir 

respublikinių renginių (konkursų/festivalių) 

skaičius – 12. 

Bendradarbiavimo ryšių plėtojimas. Mokyklos pasirašytos bendradarbiavimo sutartys 

su užsienio (2) ir Lietuvos (4) partneriais. 

Mokyklos pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su 

užsienio (2) ir Lietuvos (4) partneriais. 

 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai Socialiniai partneriai Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. Organizuoti IT mokymus 

natų raštingumo tema. 

Direktorius KTU 2019.10 300,00 EUR.  

2. Psichologės 

L.Laurinčiukienės seminaras 

mokytojams 

Direktorius  2019.02.19 400,00 EUR  

3. Respublikinė mokslinė – 

praktinė konferencija „ 

 programinė muzika –  

interpretacinis kontekstas vs. 

atlikėjo individualumas“ 

Direktorius, Domantas 

Milius, Laimonas 

Salijus 

KTU, Kauno J.Gruodžio 

konservatorija, 

J.Naujalio muzikos 

gimnazija 

2019.04.13 Nemokamas 

renginys 

 

1. 4. Atviros pamokos ir 

metodiniai pranešimai įvairių 

J.Macevičienė, 

L.Salijus, 

D.Pušinaitienė, 

 2019.02.18 – 22 

 

 

Darbo 

užmokesčio 

lėšos, aukštos 

Metodinės dienos 

mokinių žiemos 

atostogų metu. 
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klasių mokytojams 

(Metodinės dienos). 

 

 

 

 

 

 

 

M.Martinkienė, 

R.Labanauskienė, 

K.Dabrovolskaitė, 

D.Galdikienė, 

S.Mažeikienė, 

K.Katavičiūtė,  

A.Gaidamavičienė,  

B.Landsbergytė, 

E.Matulionienė, 

I. Raginienė, 

J.Vaičiulienė, K. 

Katavičiūtė, E. Žemonė, 

J.Radomskiemė, 

R.Derbutienė, 

R.Bimbaitė, 

A.Sipavičienė, 

J.Macevičienė 

2019.04.24 - 26 

 

 

 

 

 

 

2019.10.28 - 31 

 

 

 

kvalifikacinės 

kategorijos 

mokytojai 

Metodinės dienos 

mokinių 

pavasario 

atostogų metu 

 

 

 

Metodinės dienos 

mokinių rudens 

atostogų metu 

 

 

2. 5. Kviestinių lektorių 

meistriškumo pamokos ir 

pranešimai: „Kūrinių 

emocinio turinio valdymas“ 

su LMTA Klaipėdos 

fakulteto doc. J. Kurausku.  

 

Respublikinis seminaras-

praktikumas fortepijono 

mokytojams. 

 

Meistriškumo pamokos 

akordeono klasės 

mokytojams 

 

 

 

I. Raginienė 

 

 

 

 

V.Jucevičienė 

 

 

 

R.Labanauskienė 

LMTA, Nacionalinė 

M.K. Čiurlionio menų 

mokykla, Kauno 

M.Petrausko m.m. 

 

2019.01.18 

 

 

 

 

 

 

 

2019.02.07 

 

 

 

2019.02.09 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lektorė Liudmila 

Daunorienė 
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3. 6. 

4.  

V – asis respublikinis 

klasikinės gitaros konkursas 

Gitaros klasės vadovė 

Inga Raginienė, Giedrė 

Banketienė 

LMTA 2019.01.19   

5. 7. Bendradarbiavimo sutarties 

pasirašymas su Kauno 

technologijos universitetu 

Direktorius KTU 2019.01.21  Susitarta dėl KTU 

salės nemokamos 

panaudos, 

muzikos 

mokyklos 

mokinių garso 

įrašų vykdymo. 

6. 8. Respublikinis akordeono 

muzikos festivalis „Laiko 

ritmu“ 

Direktorius, Marija 

Martinkienė, Marius 

Laurynaitis 

Lietuvos nacionalinė 

akordeonistų sąjunga 

2019.02.09 60,00 EUR. 

Muzikinių 

renginių 

organizavimo 

spec. programa 

 

7. 9. Respublikinis muzikos, meno 

mokyklų bei gimnazijų 

varinių pučiamųjų muzikos 

instrumentų festivalis „Vario 

spalvos 2019“ 

Puč. Klasės vadovas 

Evaldas Liutkauskas, 

Remigijus Terminas 

 2019.03.15 200,00 EUR. 

(mokyklos 

spec. lėšos) 

 

8. 10. Respublikinis styginių 

muzikos instrumentų 

ansamblių festivalis 

Violeta Polianskienė, 

Audronė Ravkienė, 

Kristina Katavičiūtė 

Kauno raj. Garliavos 

meno mokykla 

2019.03.20 100,00 EUR. 

(mokyklos 

spec. lėšos) 

 

9. 11. Respublikinis jaunųjų 

pianistų konkursas „Garsų 

vaivorykštė“ 

Sandra Mikušauskienė, 

Jūratė Žemaitytė 

 2019.03.23 350,00 EUR. 

Muzikinių 

renginių 

organizavimo 

spec. programa 

 

10. 12. Bendradarbiavimo sutarties 

pasirašymas su tarptautiniu 

fondu TAYLIS (Čekija) 

Direktorius Tarptautinis fondas 

TAYLIS (Čekija) 

2019.03  Pasirašyta 

bendradarbiavimo 

sutartis su ne 
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pelno siekiančiu 

tarptautiniu 

fondu, kuris 

organizuoja 

tarptautinius 

jaunųjų 

muzikantų 

konkursus 

įvairiose Europos 

vietose 

11. 13. IX- asis respublikinis jaunųjų 

atlikėjų harmonizuotų 

lietuvių liaudies dainų 

a‘cappella festivalis – 

konkursas „Oi žiba žibutėlis“ 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Loreta Mačienė, Arūnas 

Važinskis, Julius 

Kuzinas 

Kauno J.Naujalio 

muzikos gimnazija 

2019.03.30 600,00 EUR. 

Muzikinių 

renginių 

organizavimo 

spec. programa 

 

12. 14. Bendradarbiavimo sutarties 

pasirašymas su Lietuvos 

nacionaline akordeonistų 

sąjunga 

Direktorius Lietuvos nacionalinė 

akordeonistų sąjunga 

2019.03  Stiprinama 

akordeono klasės 

mokytojų 

metodinė veikla 

13. 15. Bendradarbiavimo sutarties 

pasirašymas su Suvalkų 

muzikos mokykla 

Direktorius Suvalkų muzikos 

mokykla 

2019.04  Abipusis 

dalyvavimas įstai-

gų renginiuose 

14. 16. Bendradarbiavimo sutarties 

pasirašymas su Kauno krašto 

pianistų draugija 

Direktorius Kauno krašto pianistų 

draugija 

2019.04  Stiprinama 

fortepijono klasės 

mokytojų 

metodinė veikla 

15. 17. Bendradarbiavimo sutarties 

pasirašymas su Rygos 

muzikos mokykla 

Direktorius  2019.04   

16. 18. XIII tarptautinis akordeonistų 

Konkursas “ASCOLTATE” 

2019.04.05-07 

Direktorius, akordeono 

klasės mokytojai 

ekspertai/metodininkai 

Kauno J.Gruodžio 

konservatorija, Kauno 

akordeonistų draugija, 

2019.04.05 - 07 Partnerių 

Lietuvos 

nacionalinės 
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 Lietuvos nacionalinė 

akordeonistų sąjunga 

akordeonistų 

sąjungos lėšos 

17. 19. XX respublikinis vaikų 

džiazo muzikos festivalis 

Direktorius, pavaduotoja 

ugdymui 

S.Mikušauskienė, 

Jolanta Snudaitienė, 

Zinaida Sivakova 

 2019.04.06 350,00  EUR. 

Muzikinių 

renginių 

organizavimo 

spec. programa 

 

18. 20. Bendradarbiavimo sutarties 

pasirašymas su Musile di 

Piave (Italija) miesto Claudio 

Monteverdi muzikos 

mokykla 

Direktorius  2019.05  Pasirašyta 

tarptautinio 

bendradarbiavimo 

sutartis įgalins 

kviesti partnerius 

iš Italijos 

dalyvauti mūsų 

renginiuose 

19. 21. VI respublikinis klasikinės 

gitaros kamerinių ansamblių 

festivalis 

Gitaros klasės vadovė 

I.Raginienė 

 2019.05.04 300,00 EUR. 

Muzikinių 

renginių 

organizavimo 

spec. programa 

 

20. 22. II tarptautinis jaunųjų 

muzikantų Konkursas 

“TROFEO MUSICALE”  

 

Direktorius, Rasa 

Derbutienė, Rūta 

Bimbaitė, Agnė 

Sipavičienė 

Claudio Monteverdi 

(Italija) muzikos 

mokykla 

2019.06.07-09 1000,00 EUR. 

Muzikinių 

renginių 

organizavimo 

spec. programa 

 

21. 23. Bendradarbiavimo sutarties 

pasirašymas su Kauno KTU 

gimnazija 

Direktorius Kauno KTU gimnazija 2019.09  Kultūriniai 

mainai, didės 

saviraiškos erdvės 

partnerių 

mokyklose 
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22. 24. Bendradarbiavimo sutarties 

pasirašymas su Kauno Saulės 

gimnazija 

Direktorius Kauno Saulės gimnazija 2019.09  Kultūriniai 

mainai, didės 

saviraiškos erdvės 

partnerių 

mokyklose 

23. 25. Respublikinis styginių 

insturmentų konkursas 

„Akimirkos“ 

Violeta Polianskienė, 

Diana Galdikienė, 

Kristina Katavičiūtė 

 2019.10 340,00 EUR. 

Muzikinių 

renginių 

organizavimo 

spec. programa 

 

24. 26. V tarptautinio klasikinės 

muzikos atlikėjų konkurso 

„Kaunas Sonorum“ 

fortepijono grupės 

organizavimas 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui 

Kauno miesto 

savivaldybė, Kauno 

sakralinės m.m., Kauno 

1-oji m.m., Kauno  

A. Kačanausko m.m.  ir 

Kauno M. Petrausko 

muzikos mokykla. 

2019.12.02 - 06   

 

III TIKSLAS ,, Diegti edukacines inovacijas, skatinančias ugdomojo proceso efektyvinimą“.   

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Ugdomųjų aplinkų įvairovė ir ugdymo 

priemonės 

Mokinių lankomumo visų programų grupinėse 

pamokose proc. – 60% 

Mokinių lankomumo visų programų grupinėse 

pamokose proc. – 70% 

Mokiniai tarptautinių ir respublikinių 

konkursų lauretai. 

Respublikinių konkursų laureatų procentas – 5%. 

Tarptautinių konkursų laureatų procentas – 10%. 

Respublikinių konkursų laureatų procentas – 6%. 

Tarptautinių konkursų laureatų procentas – 11%. 

Mokyklos bibliotekos skaitmenizacija (fondų 

skanavimas) 

Skaitmenizuoti bibliotekos fondų proc. – 25% Skaitmenizuoti bibliotekos fondų proc. – 30% 

Įdiegtas elektroninas dienynas. Elektroninį dienyną grupinių užsiėmimų 

pamokose naudoja 60% mokytojų. 

Elektroninį dienyną grupinių užsiėmimų 

pamokose naudoja 100% mokytojų. 

Patalpos mokinių saviruošai Patalpų kiekis - 1 Patalpų kiekis - 2 
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Kryptingas mokinių užimtumas atostogų 

metu.  

Edukaciniuose birželio mėn. renginiuose 

dalyvaujančių mokinių skaičius – 20. 

Edukacinių programų skaičius – 10 

Edukaciniuose birželio mėn. renginiuose 

dalyvaujančių mokinių skaičius – 35. 

Edukacinių programų skaičius – 15. 

 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai Socialiniai partneriai Įvykdymo terminas Ištekliai Pastabos 

25. 1. 

26.  

Įvairių muzikos 

instrumentų mokinių 

išvyka į tarptautinį 

konkursą Prahoje 

(Čekija) „Prahos 

žvaigždės“ 

Kristina 

Dabravolskaitė, 

Laimonas Salijus, 

Kristina Katavičiūtė 

Tarptautinis fondas 

TAYLIS 

2019.03.24 - 28 Ne daugiau kaip 

80,00 EUR. mokiniui 

(mokyklos spec. 

lėšos) 

Dalies transporto 

ir dalyvio 

mokesčio išlaidų 

dengimas 

27. 2. Įvairių muzikos 

instrumentų mokinių 

išvyka į XIV tarptautinį 

jaunųjų muzikantų 

konkursą „Musica 

insieme“ Italijoje 

Edita Matulionienė, 

Inga Raginienė, 

Audronė Ravkienė 

Klaudio Monteverdi 

muzikos mokykla, 

Musile di Piave 

(Venecija) 

2019.05.02 - 08 Ne daugiau kaip 

80,00 EUR. mokiniui 

(mokyklos spec. 

lėšos) 

Dalies transporto 

ir dalyvio 

mokesčio išlaidų 

dengimas 

28. 3. Įvairių muzikos 

instrumentų mokinių 

išvyka į tarptautinį 

jaunųjų muzikantų 

konkursą „Rimini fest“ 

(Italijoje) 

Rasa Derbutienė, 

Agnė Sipavičienė 

Tarptautinis fondas 

TAYLIS 

2019.06.14 - 21 Ne daugiau kaip 

80,00 EUR. mokiniui 

(mokyklos spec. 

lėšos) 

Dalies transporto 

ir dalyvio 

mokesčio išlaidų 

dengimas 

29. 4. Įvairių muzikos 

instrumentų mokinių 

išvyka į tarptautinį 

jaunųjų muzikantų 

Rūta Bimbaitė, 

Svetlana Mažeikienė 

Asociacija 

„ASSOCIAZIONE 

PROMOZIONE 

ARTE” 

2019.06.13 - 21 Ne daugiau kaip 

80,00 EUR. mokiniui 

(mokyklos spec. 

lėšos) 

Dalies transporto 

ir dalyvio 

mokesčio išlaidų 

dengimas 
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konkursą „Italian Awrd“ 

(Italijoje) 

30. 5. Atlikti mokykos 

bibliotekos fondų 

reviziją. 

Jungtinė ugdymo ir 

meninės veiklos 

taryba 

 2019. I ketv. Darbo užmokesčio 

lėšos 

Įvertintas natų 

naudojimo 

poreikis 

31. 6.  Dalinai skaitmenizuoti 

mokyklos biblioteką 

Bibliotekininkė  2019 m. II, III ketv. Darbo užmokesčio 

lėšos 
 

32. 7. Elektroninių dienynų 

sistemų praktinė analizė 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

Kauno Sakralinės 

muzikos mokykla, 

Vilkaviškio muzikos 

mokykla 

2019.04 Darbo užmokesčio 

lėšos 
 

33. 8. Elektroninio dienyno 

grupinėse pamokose 

diegimas 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, teorinio 

skyriaus mokytojai 

 2019.09.01 1200,00 EUR. 

(mokyklos spec. 

lėšos) 

 

34. 9. Teorinių dalykų 

konsultacinė savaitė 1-4 

ir 5-8 kl. mokiniams, 

praleidusiems daug 

teorinių dalykų pamokų 

Klasėsvadovė 

E.Valantinienė, 

skyriaus mokytojai 

 2019 02 18-22 d. 

2019 04 23-26 d. 

2019.10.28 – 31 d. 

Darbo užmokesčio 

lėšos 

Mokinių žiemos, 

pavasario ir 

rudens atostogų 

metu 

35. 10. Edukaciniai renginiai vaikams mokinių atostogų metu: 

36. 10.1. Lietuvių liaudies dainos 

ir žaidimai 

I.Eitmantienė  2019 06 Darbo užmokesčio 

lėšos 
9-10 m. vaikams 

37. 10.2. W. A. Mozart - 

stebuklingas vaikas  

J.Karalevičienė  2019 06 Darbo užmokesčio 

lėšos 
10-12 m. vaikams 

38. 10.3. Kaip kūrėsi Kauno 

radijas ir TV ? 

J.Karalevičienė  2019 06 Darbo užmokesčio 

lėšos 
12-14 m. vaikams 

39. 10.4. Susipažinimas su 

penkline, natomis, 

klaviatūra 

R.Kriščiūnė  2019 06 Darbo užmokesčio 

lėšos 
7-10 m. vaikams 
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40. 10.5. Padainuokime lietuvių 

liaudies dainas 

R.Kriščiūnė  2019 06 Darbo užmokesčio 

lėšos 
7-10 m. vaikams 

41. 10.6. Modifikuotas folkloras R.Girdauskienė  2019 06 Darbo užmokesčio 

lėšos 
8-9 m. vaikams 

42. 10.7. Autorinė vaikų kūryba R.Girdauskienė  2019 06 Darbo užmokesčio 

lėšos 
12-13 m. vaikams 

43. 10.8. Muzikinis sudoku E.Valantinienė  2019 06 Darbo užmokesčio 

lėšos 
10-11 m. vaikams 

44. 10.9. Programinė muzika. B. 

Smetanos „Vltava“ 

E.Valantinienė  2019 06 Darbo užmokesčio 

lėšos 
10-12 m. vaikams 

45. 10.10. Vargonai. J.S.Bachas ir 

J.Naujalis. 

B.Landsbergytė  2019 06 Darbo užmokesčio 

lėšos 
12-13 m. vaikams 

46. 10.11. Kodėl Mozartas nemėgo 

dovanų? 

B.Landsbergytė  2019 06 Darbo užmokesčio 

lėšos 
10-11 m. vaikams 

47. 10.12. MKČiurlionis: mintys ir 

muzika apie tėviškę, 

namus 

B.Landsbergytė  2019 06 Darbo užmokesčio 

lėšos 
13-14 m. vaikams 

48. 10.13. Pamokėlės prie 

sintezatoriaus 

A.Degutienė  2019 06 Darbo užmokesčio 

lėšos 
7-10 m. vaikams 

49. 10.14. Muzikiniai žaidimai 

mūsų draugijoje 

A.Degutienė  2019 06 Darbo užmokesčio 

lėšos 
7-10 m. vaikams 

 

 

IV TIKSLAS „Finansinių išteklių strateginiam vystymui užtikrinimas“. 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Kokybiškų naujų muzikos instrumentų 

įsigijimas. 

Nupirkti 5 muzikos instrumentai. Nupirkti 7 muzikos instrumentai. 

Vidinių ir išorinių mokyklos erdvių 

atnaujinimas. 

Atnaujintų mokyklos erdvių (klasių) skaičius – 3 

Atnaujintų mokyklos erdvių (klasių) proc. -1,5%.  

Ekspertinis mokyklos stogo būklės vertinimas - 1 

Atnaujintų mokyklos erdvių (klasių) skaičius – 6 

Atnaujintų mokyklos erdvių (klasių) proc. – 3% 

Ekspertinis mokyklos stogo būklės vertinimas - 1 
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Naujas mokyklos vizualinis identitetas. Sukurtas logotipas, atnaujinta internetinė svetainė - 

1 

Sukurta savita stilistika su išskirtiniu dizainu, 

atnaujinta internetinė svetainė - 1 

Kompiuterizuotos darbo vietos. Įrengtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius - 2 Įrengtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius - 4 

Priemonės 
Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. Skyrių vedėjų apklausa dėl reikiamų 

muzikos instrumentų. 

Direktorius, mokyklos 

taryba 

 2019 m. I ketv.  Patvirtintas 

muzikos 

instrumentų 

poreikio planas 

2. Muzikos instrumentų pirkimas Mokyklos viešųjų pirkimų 

komisija 

 2019 m. II – III 

ketv. 

Mokyklos spec. 

Lėšos  

 

3. Paskelbtas konkursas mokyklos 

stogo ekspertiniam vertinimui 

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio reikalams 

 2019 m. III ketv. Mokyklos spec. 

lėšos 

 

4. Atliktas mokyklos stogo ekspertinis 

vertinimas, išsiaiškintas lėšų poreikis 

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio reikalams 

 2019 m. III ketv. Mokyklos spec. 

lėšos 

 

5. Mokyklos vizualinio identiteto 

sukūrimas ir pristatymas mokyklos 

bendruomenei. 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui 

 2019 m. I ketv. 500,00 EUR. 

(mokyklos spec. 

lėšos) 

 

6. Atnaujinta mokyklos internetinė 

svetainė 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui 

 2019 m. II ketv. Darbo užmok. 

lėšos 

 

7. Kompiuterių pirkimas Direktorius pavaduotojas 

ūkiui, viešųjų pirkimų 

komisija 

 2019 m. II ketv. 1000,00 EUR. 

(mokyklos spec. 

lėšos) 

Sukurtos darbo 

vietos mokytojams 

pildyti el. dienyną 

8. Kompiuterizuotos darbo vietos 

įrengimas 

Direktorius pavaduotojas 

ūkiui, viešųjų pirkimų 

komisija 

 2019 m. III ketv. 500,00 

(mokyklos spec. 

lėšos) 
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V SKYRIUS 

ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA 

Kas atsiskaito, informuoja Kam atsiskaitoma, kas informuojamas Atsiskaitymo ir 

informavimo forma  

Įvykdymo terminas 

I TIKSLAS „Tobulinti 

turimas muzikinio ugdymo 

programas ir rengti naujas, 

atsižvelgiant į mokinių 

muzikinio ugdymo poreikius 

ir galimybes“.  

 

Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo 

skyrius. 

Mokyklos taryba, 

Mokytojų taryba, 

Jungtinė ugdymo ir meninės veiklos taryba 

(JUMVT), 3-jų metodinių tarybų posėdžiai, mokyklos visų 

dalykų klasių susirinkimai, visų pagrindinių dalykų klasių 

ataskaitiniai koncertai, renginiai ir susirinkimai visai 

mokyklos bendruomenei. 

Informavimas, 

svarstymas, 

atsiskaitymas 

Tarpinis atsiskaitymas 

2019.06.10 

Metinis atsiskaitymas 

2019.12.30 

II TIKSLAS ,, Numatyti 

mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo kryptis ir 

užtikrinti jų įgyvendinimą“. 

Atsiskaito: direktorius 

M.Labanauskas, 

direktoriaus pavaduotojos 

S.Mikušauskienė,  

L.Mačienė 

Mokyklos taryba, 

Mokytojų taryba, 

Jungtinė ugdymo ir meninės veiklos taryba 

(JUMVT). 

3 mokytojų metodinės tarybos, mokyklos visų dalykų klasių 

susirinkimai, mokyklos bendruomenė. 

Informavimas, 

svarstymas, 

atsiskaitymas 

Tarpinis atsiskaitymas 

2019.06.10 

Metinis atsiskaitymas 

2019.12.30 

III TIKSLAS ,, Diegti 

edukacines inovacijas, 

skatinančias ugdomojo 

proceso efektyvinimą“.   

Atsiskaito: direktorius 

M.Labanauskas, 

direktoriaus pavaduotojos 

S.Mikušauskienė,  

L.Mačienė 

Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo 

skyrius. 

Mokyklos taryba, 

Mokytojų taryba, 

Jungtinė ugdymo ir meninės veiklos taryba 

(JUMVT). 

3 mokytojų metodinės tarybos, mokyklos visų dalykų klasių 

susirinkimai, mokyklos bendruomenė. 

Informavimas, 

svarstymas, 

atsiskaitymas 

Tarpinis atsiskaitymas 

2019.06.10 

Metinis atsiskaitymas 

2019.12.30 
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4 tikslas „Finansinių išteklių 

strateginiam vystymui 

užtikrinimas“. 

Atsiskaito: direktorius 

M.Labanauskas, 

direktoriaus pavaduotojas 

ūkiui 

Mokyklos taryba, 

Mokytojų taryba, 

Jungtinė ugdymo ir meninės veiklos taryba 

(JUMVT). 

 

Informavimas, 

svarstymas, 

atsiskaitymas 

Tarpinis atsiskaitymas 

2019.06.10 

Metinis atsiskaitymas 

2019.12.30 

    

   Direktorius                                 _______________________             Mindaugas Labanauskas 

                                                                                                                     

PRITARTA 

Kauno 1- osios muzikos mokyklos tarybos 2019 m. sausio 29 d. posėdžio protokolu Nr. 01 


