
Kauno miesto savivaldybės administracijos

Švietimo skyriaus vedėjo

2019 m. vasario d. įsakymo Nr.

13 priedas

Kauno 1 – oji muzikos mokykla
(švietimo įstaigos pavadinimas)

Mindaugas Labanauskas
(vadovo vardas ir pavardė)

2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

_____________ Nr. ________

Kaunas

2019 metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)

Užduotys Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

Pasiekti 2019 metų
mokyklos veiklos plane
numatytus tikslus

Pasiekti rezultatai
pagal atitinkamus
sėkmės
kriterijus/rezultato
vertinimo rodiklius

1. Įgyvendinamų programų skaičius (FŠPU – 39; NU
– 3);
2. Programose dalyvaujančių mokinių skaičius
(FŠPU – 1100; NU – 150);
3. Mokinių, dalyvavusių programose mokinių
atostogų metu skaičius – 30.
4. Konkursų laureatų skaičius ir procentinė dalis:
respublikinių – 65 (daugiau nei 5 proc.);
tarptautinių – 140 (daugiau nei 10 proc.);
5. Pagrindinio ugdymo programas baigusiųjų
mokinių skaičius (85), iš jų pagrindinio dalyko
baigiamuosius egzaminus išlaikiusių 10 (puikiai) –
17 (20 proc.).
6. Mokymosi sutartis per mokslo metus nutraukusių
mokinių procentinė dalis (FŠPU ir NU) – ne daugiau
nei 10 proc..
7. Mokinių, dalyvaujančių bendrojo ugdymo
mokyklose vykdomose programose procentinė dalis
(FŠPU – 15 proc.; NU – 2 proc.);
8. Mokinių, pasirinkusių tolimesnes meninio profilio
studijas kitose mokslo institucijose skaičius – 2;
9. Atnaujinta edukacinių ir kitų patalpų pagal
2019 m. veiklos plane fiksuotus duomenis;
10.  Įsigytų muzikos instrumentų skaičius – 5;
11. Mokyklos instrumentais saviruošai
besinaudojančių mokinių skaičius – 10;
12. Organizuotuose tarptautiniuose renginiuose
dalyvavusių dalyvių skaičius (280) ir dalyvių iš



užsienio šalių procentinė dalis (20 proc.);
13. Mokykla pasiekia aukštesnius nei bendras miesto
vidurkis rezultatus (vertinant pagal nustatytus
rezultato vertinimo rodiklius), 2019 m. veiklos planas
įvertintas gerai, arba labai gerai, fiksuota aiški dermė
tarp mokyklos strateginio plano tikslų, uždavinių,
priemonių, rezultato vertinimo rodiklių ir atitinkamų
veiklos plano aspektų; dokumentuose įvardinti tikslai
ir priemonės orientuoti į mokinių dalykinių ir
bendrųjų kompetencijų ugdymą, pažangą ir
pasiekimus.

Užtikrinti mokyklos
ugdymo plano (vykdomų
programų) kokybišką
įgyvendinimą, mokyklos
vidaus kontrolę,
efektyvią personalo
valdybą, teisės aktų
laikymąsi

Pasiekti rezultatai
pagal atitinkamus
rezultato vertinimo
rodiklius;
kokybiškas ir
efektyvus
mokyklos
valdymas

1. Mokyklos stebėsenos, išorės vertinimo ataskaitose
(jei buvo vykdyta) ugdymo planas (vykdomos
programos), ugdymo proceso organizavimas
vertinamas labai gerai, arba gerai;
2. Vidaus kontrolės (audito) ataskaitose mokyklos
veikla vertinama gerai (jei patikrinimai buvo
vykdomi). Laiku ir tinkamai įgyvendintos nustatytos
audito rekomendacijos;
3. Absoliuti dauguma (3/4) mokinių (mokinių tėvų)
gerai, arba labai gerai vertina mokyklos teikiamas
ugdymo paslaugas;
4. Nenustatyti teisės aktų pažeidimai (jei
patikrinimai buvo vykdomi), negauta pagrįstų
nusiskundimų.
5. Informacijos teikimo interneto svetainėje atitiktis
teisės aktams vertinama labai gerai, arba gerai (jei
patikrinimai buvo vykdomi), būtina teikti
informacija interneto svetainėje skelbiama tinkamai
ir nustatytu laiku.

Užtikrinti vaikų ir
mokinių saugumą
mokykloje

Pasiekti rezultatai
pagal rezultato
vertinimo rodiklius

1. Užtikrintas Kauno miesto savivaldybės
administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m.
kovo 8 d. įsakymo Nr. 35-156 įgyvendinimas;
2. Negauta pagrįstų mokinių (mokinių tėvų)
nusiskundimų;
3. Nefiksuota nelaimingų atsitikimų.

Pritraukti Europos
sąjungos struktūrinių
fondų, kitų fondų,
respublikinių ir
tarptautinių priemonių,
privačių rėmėjų lėšas,
atnaujinant edukacines ir
kitas aplinkas,
užtikrinant numatyto
rezultato įgyvendinimą

Pasiekti rezultatai
pagal rezultato
vertinimo rodiklius

1. Priimta paraiška finansavimui gauti;
2. Lėšos įsisavinamos, darbai įgyvendinami pagal
veiklų grafiką;
3. Pritrauktų (gautų) lėšų suma.

Plėtoti bendradarbiavimo
ryšius su mokyklos
partneriais Lietuvoje ir
užsienyje.

Pasiekti rezultatai
pagal rezultato
vertinimo rodiklius

1. Pasirašytos naujos bendradarbiavimo sutartys su
užsienio (3 sutartys) ir Lietuvos partneriais
(5 sutartys)
2. Organizuoti bendri renginiai.



Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti
neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)

10.1. Ilgalaikis vadovo nedarbingumas
10.2. Trečiųjų asmenų įsipareigojimų nevykdymas
10.3. Mokyklos veiklos finansavimo trikdžiai

Švietimo skyriaus vedėjas __________ Virginijus Mažeika
(parašas)

Susipažinau

Direktorius ____________ Mindaugas Labanauskas
(parašas)


