
1 
 

 

PATVIRTINTA 
Kauno 1-osios muzikos 
mokyklos  direktoriaus  
2020 m.   sausio 17 d.         
įsakymu Nr. 1.3-12 

 

 

KAUNO 1-OJI MUZIKOS MOKYKLA 

 

2020 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

I SKYRIUS 

ĮVADAS 

 

1. Įstaigos socialinis kontekstas: mokosi 1191 mokiniai, iš kurių  20 % yra iš daugiavaikių šeimų; nuo mokesčio už mokslą atleistas 243 socialiai remtini  

mokiniai.  

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

Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centru, Kauno Palemono gimnazija, Kauno J. Dobkevičiaus progimnazija,  Kauno A.Kačanausko muzikos mokykla, Kauno 

M.Petrausko muzikos mokykla, 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, Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija, Lietuvos nacionaline akordeonistų sąjunga, Kauno akordeonistų draugija, Austrijos lietuvių 

bendruomene, Gardino I.Semianjako muzikos mokykla nr.1, Suvalkų muzikos mokykla.  

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

Mokslo 

metai 
Viso 

mokinių 
NU ankstyvojo 

ugdymo 
programa 

FŠPU pradinio 

muzikinio 

ugdymo programa 

(1 – 4  kl.) 

FŠPU pagrindinio 

muzikinio  
ugdymo 
programa (5 – 8 kl.) 

NU Išplėstinio muzikinio 

ugdymo programa (9 – 12 

kl.) 

FŠPU profesinės 

linkmės muzikinio 

ugdymo programa 

(9 – 12 kl.) 

Dvejose 

programose 

mokosi 

2017 / 2018 1265 38 675 437 112 5 3  

2018 / 2019 1267 38 786 359 82 6 2 

2019 / 2020 1191 27 700 384  70 7 3 
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3. Įgijusių pradinį ir pagrindinį muzikinį išsilavinimą mokinių skaičius ir procentinė dalis nuo bendro mokinių skaičiaus (2019.09.01 duomenys):  

 įgijusių pradinį muzikinį išsilavinimą mokinių skaičius –142 (11,92%).  

 įgijusių pagrindinį muzikinį išsilavinimą mokinių skaičius – 82 (6,88%). 

4. Mokinių, ugdomų pagal neformaliojo švietimo programas skaičius ir procentinė dalis nuo bendro mokinių skaičiaus (2019.09.01 duomenys):  

 Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa - 27 mokiniai (2,26 %) 

 Išplėstinio muzikinio ugdymo programa - 70 mokinių (5,87%) 

 Aklųjų ir silpnaregių muzikinio ugdymo programa – 17 mokinių (1,42%) 

5. 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. 

2018/2019 m. m. 2 pusmetyje 4 % mokinių praleido daugiau nei 50 % grupinių pamokų. 

2019/2020 m. m. 1 pusmetyje 3 % mokinių praleido daugiau nei 50 % grupinių pamokų 

6. Mokytojų skaičiaus kaita 2019 m. m. Mokytojai turintys pedagoginę  ir dalykinę kvalifikaciją:  
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 Mokytojai ir kvalifikacinės kategorijos. Viso mokytojų – 160; 

 Pagal kvalifikacines kategorijas: mokytojai - 23;  

 vyr. mokytojai – 57;  

 mokytojai metodininkai – 63;  

 mokytojai ekspertai – 17;  

 

 
 

7.    Žemės panaudos sutartis. Žemės panaudos sutartis pasirašyta. 

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

9.    Energetinis auditas atliktas. 
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II SKYRIUS  

PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija 

 

2019 m. finansinių prioritetų realizacija susijusi su sąlygų mokinių saviraiškai sudarymu: 

PAJAMOS: 

 Gyventojų 2 % lėšos: 4500,00 Eur.  
 Savivaldybės biudžeto lėšos: 2467691,00 Eur. 
 NVŠ lėšos biudžetinių įstaigų mokytojų DU apmokėjimui 101609,00 Eur. 

 Mokinio krepšelio lėšos: 130141,0 Eur. 
 Įstaigos pajamų lėšos (spec. lėšos): 123700,00 Eur  

 Biudžetinių įstaigų  patalpų nuoma: 1700,00 Eur. 

 Muzikinių renginių organizavimas Kauno   1- oje muzikos mokykloje: 3000,00 Eur. 

IŠLAIDOS: 

 Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo programa: muzikos instrumentų įsigijimas: 74000,00 EUR.  18 muzikos instrumentų: (1 fortepijonas, 6 

pianinai, 6 akordeonai, 3 kanklės, 1 armonika, 1 vibrafonas). 

 festivalių, švenčių, konkursų organizavimo ir mokinių skatinimo programa (padėkos raštų spausdinimas, suvenyrai, prizai ir kt.): 2660,00 Eur; 

 darbuotojų ir mokytojų kvalifikacijos kėlimas: 2000,00 Eur; 

 Kabinetų aprūpinimo baldais programa: kėdės klasėms ir mažajai salei, stalai, spintos: 5765,00 Eur; 

 Materialiojo turto paprastojo remonto programa. Atliktas remontas 3-jose klasėse, atnaujintas koridorių apšvietimas ir perdažytos sienos, sutvarkyta dalis 
elektros instaliacijos: 38146,00 Eur.  

 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo programa. Kopijavimo aparato (1), kompiuterio (1) pirkimas, spausdintuvų remonto darbų ir 

profilaktikos atlikimas, kompiuterių remontas: 3460,00 Eur. 

 Edukacinių išvykų organizavimo programa. Finansuotos transporto išlaidos mokinių ir mokytojų  dalyvavimui pažintinėje veikloje, edukacinėse 

programose, konkursuose: 4895,35 Eur. 
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Informacija apie Įstaigos valdomo pastato fizinę būklę  

 

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas (2019 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  

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

galimybes“. 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai  

2019 m. 

Laukiami maksimalūs rezultatai 

2019 m. 

Pasiekti įstaigos rezultatai  

2019 m. 

Įgyvendinamų NU 

programų skaičius 

 

Bendras NU programų skaičius 

mokykloje - 3 

 

Bendras NU programų skaičius 

mokykloje - 4 

Bendras NU programų skaičius 

mokykloje - 3 

Komentaras: mokykloje vykdomos 3 NU programos – ankstyvojo muzikinio ugdymo, išplėstinio ir aklųjų bei silpnaregių muzikinio ugdymo. Naujos 

programos 2019 m. nebuvo steigiamos. Atlikta esamų programų stebėsena skatina steigti muzikinio ugdymo programas paaugliams (nuo 12 iki 18 

metų). 

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). 

32 % sumažėjo išplėstinio muzikinio 

ugdymo (NU) klasės mokinių, 

nutraukiančių mokymosi sutartis per 

mokslo metus (procentai). 

Komentaras: pasiektas didesnis nei maksimalus planuotas rezultatas 

FŠPU programų 

atnaujinimas 

Mokymosi sutartis nutraukiančių 

mokinių per mokslo metus procentinė 

dalis 10 % 

Mokymosi sutartis nutraukiančių 

mokinių per mokslo metus 

procentinė dalis 9 % 

Mokymosi sutartis nutraukusių mokinių 

per mokslo metus procentinė dalis 7 % 

Komentaras: atnaujintos programos ženkliai sumažino mokinių, nutraukiančių mokymosi sutartis, skaičių. Pasiektas didesnis nei maksimalus planuotas 

rezultatas. 

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. 

Gerėjo baigiamųjų mokyklinių egzaminų 

rezultatai Puikiai, labai gerai (9-10 balų) 

22 % baigusių mokinių. 

Komentaras: pasiektas didesnis nei maksimalus planuotas rezultatas. 
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Bendro mokyklos 

mokinių skaičiaus 

didėjimas. 

AMU (NU) programoje 

dalyvaujančių mokinių skaičius – 

39. 

Mokinių, besimokančių 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. 

AMU (NU) programoje dalyvaujančių 

mokinių skaičius – 27. 

Mokinių, besimokinančių pagal FŠPU 

programas skaičius – 1094. 

Mokinių, besimokančių pagal NU programas 

skaičius – 70. 

 

Komentaras: atlikus išsamią mokinių skaičiaus analizę nustatyta, kad 2018 metais netiksliai fiksuotos mokinių ir pedagogų registro faktinės reikšmės. 

2019 m. atnaujinti mokinių registro duomenys, ko pasekoje sumažėjo bendras mokinių skaičius. Pasiektas maksimalus planuotas rezultatas.   

 

II TIKSLAS ,,Numatyti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kryptis ir užtikrinti jų įgyvendinimą 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai  

2019 m. 

Laukiami maksimalūs rezultatai  

2019 m. 

Pasiekti įstaigos rezultatai  

2019 m. 

Organizuoti mokymai IT mokymuose tobulinusių 

kvalifikaciją mokytojų procentas 

30%. 

Organizuotų bendrinių psichologinio 

elgsenos tipo seminarų skaičius - 3. 

IT mokymuose tobulinusių 

kvalifikaciją mokytojų procentas 

35%. 

Organizuotų bendrinių psichologinio 

elgsenos tipo seminarų skaičius - 4. 

IT mokymuose tobulinusių kvalifikaciją 

mokytojų procentas 31%. 

 

Organizuotų bendrinių psichologinio 

elgsenos tipo seminarų skaičius - 3. 

Komentaras: 2019 m. aukščiausių kvalifikacinių kategorijų mokytojai vedė  15 atvirų pamokų mokykloje, pristatė  38 metodinius pranešimus, paruošė  

11 metodinių priemonių. Pasiektas minimalus planuotas rezultatas. 

Pradedančiųjų 

mokytojų (dirbantys 1 

– 3 m.) mokinių 

dalyvavimas 

koncertinėje veikloje. 

Pradedančiųjų mokytojų (dirbančių 

1-3 m.) paruoštų koncertuojančių 

mokinių skaičius -20. 

Pradedančių mokytojų (dirbančių 1-3 

m.) paruoštų koncertuojančių 

mokinių skaičius -25. 

Pradedančių mokytojų (dirbančių 1-3 m.) 

paruoštų koncertuojančių mokinių skaičius -

21. 

Komentaras: pasiektas minimalus planuotas rezultatas.  

Mokytojų 

dalyvavimas 

tarptautinių ir 

respublikinių 

konkursų bei festivalių 

Mokyklos organizuojamų 

tarptautinių ir respublikinių renginių 

(konkursų/festivalių) skaičius – 10. 

Mokyklos organizuojamų 

tarptautinių ir respublikinių renginių 

(konkursų/festivalių) skaičius – 13. 

Mokyklos organizuojamų tarptautinių ir 

respublikinių renginių (konkursų/festivalių) 

skaičius – 14. 
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organizavime. 

Komentaras: reikšmingiausi įstaigai renginiai, įtraukiantys didžiausią mokytojų ir mokinių skaičių bei formuojantys mokyklos įvaizdį yra 3 

tarptautiniai konkursai – TROFEO MUSICALE (II tarptautinis), ASCOLTATE (XIII tarptautinis), KAUNAS SONORUM (V tarptautinis) ir 1 

respublikinis konkursas (JAUNIEJI FORTEPIJONO LYDERIAI). Pasiektas didesnis nei maksimalus planuotas rezultatas. 

Bendradarbiavimo 

ryšių plėtojimas. 

Mokyklos pasirašytos 

bendradarbiavimo sutartys su 

užsienio (2) ir Lietuvos (4) 

partneriais. 

Mokyklos pasirašytos 

bendradarbiavimo sutartys su 

užsienio (2) ir Lietuvos (7) 

partneriais. 

Mokyklos pasirašytos bendradarbiavimo 

sutartys su užsienio (5) ir Lietuvos (8) 

partneriais. 

Komentaras: pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Italijos, Lenkijos, Baltarusijos, Austrijos muzikos įstaigomis. Įgyvendintos bendros veiklos 

dalyvaujant organizuojamuose įstaigų konkursuose. Pasiektas didesnis nei maksimalus planuotas rezultatas. 

 

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

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai  

2019 m. 

Laukiami maksimalūs rezultatai  

2019 m. 

Pasiekti įstaigos rezultatai  

2019 m. 

Ugdomųjų aplinkų 

įvairovė ir ugdymo 

priemonės 

2019 m. mokinių lankomumo visų 

programų grupinėse pamokose 

proc. – 60 % 

2019 m. mokinių lankomumo visų 

programų grupinėse pamokose proc. – 

70 % 

2019 m. mokinių lankomumo visų programų 

grupinėse pamokose proc. – 77 % 

Komentaras: aukščiausių kvalifikacinių kategorijų mokytojų paruoštos  metodinės priemonės (viso 11) ženkliai pagerino mokinių lankomumą. 

Pasiektas didesnis nei maksimalus planuotas rezultatas. 

Mokiniai tarptautinių 

ir respublikinių 

konkursų lauretai. 

2019 m. respublikinių konkursų 

laureatų procentas – 5%. 

Tarptautinių konkursų laureatų 

procentas – 10%. 

2019 m. respublikinių konkursų 

laureatų procentas – 6%. 

Tarptautinių konkursų laureatų 

procentas – 11%. 

Respublikinių konkursų laureatų procentas – 

10%. (123 laureatai) 

Tarptautinių konkursų laureatų procentas – 

20%. (245 laureatai) 

Komentaras: Pasiektas didesnis nei maksimalus planuotas rezultatas. 

Mokyklos bibliotekos 

skaitmenizacija (fondų 

skanavimas) 

2019 m. skaitmenizuoti bibliotekos 

fondų proc. – 25 % 

2019 m. skaitmenizuoti bibliotekos 

fondų proc. – 30 % 

2019 m. skaitmenizuoti bibliotekos fondų 

proc. – 28 % 

Komentaras: pasiektas vidutinis planuotas rezultatas.  
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Įdiegtas elektroninis 

dienynas. 

Elektroninį dienyną grupinių 

užsiėmimų pamokose naudoja 60 % 

mokytojų. 

Elektroninį dienyną grupinių 

užsiėmimų pamokose naudoja 100 % 

mokytojų. 

Elektroninį dienyną grupinių užsiėmimų 

pamokose naudoja 0 % mokytojų. 

Komentaras: sudaryta darbo grupė bando skirtingų tiekėjų elektroninius žurnalus, ko pasekoje bus pasirinktas tinkamiausias neformaliam švietimui. 

Nepasiektas minimalus planuotas rezultatas 

Patalpos mokinių 

saviruošai 

2019 m. patalpų kiekis - 1 2019 m. patalpų kiekis - 2 2019 m. patalpų kiekis - 4 

Komentaras: atnaujintos 3 klasės ir III aukšto holas, kur vaikai gali užsiimti saviruoša. Pasiektas didesnis nei maksimalus planuotas rezultatas. 

Kryptingas mokinių 

užimtumas atostogų 

metu.  

2019 m. Edukaciniuose birželio 

mėn. renginiuose dalyvaujančių 

mokinių skaičius – 20. 

Edukacinių programų skaičius – 10 

2019 m. Edukaciniuose birželio mėn. 

renginiuose dalyvaujančių mokinių 

skaičius – 35. 

Edukacinių programų skaičius – 15. 

2019 m. Edukaciniuose birželio mėn. 

renginiuose dalyvavusių mokinių  

skaičius – 63. 

Edukacinių programų skaičius – 14. 

Komentaras: pasiektas didesnis nei maksimalus planuotas rezultatas. 

 

IV TIKSLAS„Finansinių išteklių strateginiam vystymui užtikrinimas“.   

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai  

2019 m. 

Laukiami maksimalūs rezultatai  

2019 m. 

Pasiekti įstaigos rezultatai  

2019 m. 

Kokybiškų naujų 

muzikos instrumentų 

įsigijimas. 

Nupirkti 4 muzikos instrumentai. Nupirkti 7 muzikos instrumentai. Nupirkta 18 muzikos instrumentų. 

(6 akordeonai, 6 pianinai, 1 fortepijonas, 3 

kanklės, 1 armonika, 1 vibrafonas) 

Komentaras: sudarytas muzikos instrumentų pirkimo planas ir nupirkta 18 skirtingų muzikos instrumentų (fortepijonas, pianinai, akordeonai, kanklės, 

armonika, vibrofonas). Pasiektas didesnis nei maksimalus planuotas rezultatas. 

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 – 4 

Atnaujintų mokyklos erdvių (klasių) 

proc. – 2% 

Ekspertinis mokyklos stogo būklės 

vertinimas - 1 

Atnaujintų mokyklos erdvių (klasių) skaičius – 

4 

Atnaujintų mokyklos erdvių (klasių) proc. – 

2% 

Ekspertinis mokyklos stogo būklės vertinimas 

- 1 

Komentaras: parengta paraiška projektui „Kauno 1-osios muzikos mokyklos infrastruktūros tobulinimas“  finansuoti iš EU struktūrinių fondų. Veiksmų 

priemonės numeris ir pavadinimas: 09.1.3-CPVA-R-725 Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas. Bendra projekto suma 322.173,62 EUR. 

Sudaryta sutartis mokyklos pastato fasadų ir stogo atnaujinimo projektui parengti. Pasiektas didesnis nei maksimalus planuotas rezultatas. 
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Naujas mokyklos 

vizualinis identitetas. 

Sukurtas logotipas, atnaujinta 

internetinė svetainė - 1 

Sukurta savita stilistika su išskirtiniu 

dizainu, atnaujinta internetinė svetainė 

- 1 

Sukurta savita stilistika su išskirtiniu dizainu, 

atnaujinta internetinė svetainė - 1 

Komentaras: sukurta informatyvi mokyklos internetinė svetainė, atitinkanti šių dienų reikalavimus www.pirmamuzikos.lt . Parengtas mokyklos 

vizualinis identitetas – naujas logotipas, svetainė, organizuojamų renginių atributika. Pasiektas didesnis nei maksimalus planuotas rezultatas. 

Kompiuterizuotos 

darbo vietos. 

Įrengtų kompiuterizuotų darbo 

vietų skaičius - 2 

Įrengtų kompiuterizuotų darbo vietų 

skaičius - 4 

Įrengtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius - 

2 

Komentaras: įrengtos 2 naujos kompiuterizuotos darbo vietos bibliotekoje. Natų skanavimui įsigytas specialus profesionalus skaneris. Pasiektas 

minimalus planuotas rezultatas. 

 

GILUMINIO ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 
 

Siekiant išsiaiškinti, kaip mokyklos bendruomenė vertina mokyklos mikroklimatą – bendrą emocinę atmosferą, tarpasmeninius santykius ir 
bendradarbiavimo kokybę tarp mokinių, jų tėvų ir mokytojų – buvo atlikti du tyrimai. 

I tyrimas: Kauno 1-osios muzikos mokyklos mikroklimatas mokinių tėvų požiūriu. 
Tyrimo tikslas: Išsiaiškinti, kaip mokinių tėvai vertina ugdymo aplinką ir emocinę atmosferą mokykloje. 
Išvados: Tėvai teigiamai vertina mokyklos emocinę aplinką ir akcentuoja poreikį gerinti fizinę aplinką, aktyvinti informacijos sklaidą bei 
ankstinti veiklų planavimą. 
Rekomendacijos: 

 Atnaujinti vidines mokyklos erdves, gerinant mokyklos fizinę aplinką ir įrengiant erdves mokinių saviruošai; 
 Pasitelkiant e. dienyną plėsti informacijos sklaidą apie mokykloje vykdomas veiklas; 
 Kuo anksčiau informuoti mokinių tėvus apie planuojamą koncertinę veiklą; 
 Mokytojams pasitelkti kūrybiškumą sudarant mokinių ugdymo programas. 

II tyrimas: Kauno 1-osios muzikos mokyklos mikroklimatas mokinių požiūriu. 
Tyrimo tikslas: Išsiaiškinti, kaip mokiniai vertina ugdymo aplinką ir emocinę atmosferą mokykloje. 
Rekomendacijos: 

 Ugdyti mokinių muzikines kompetencijas, skatinant bei labiau motyvuojant įvairių gabumų mokinius dalyvauti koncertinėje 
veikloje; 

 Labiau įtraukti mokinių tėvus į tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą bendrose veiklose; 
 Nepaisant teigiamų įvertinimų, mokytojams nuolat kreipti dėmesį į mokinio vidinius – emocinius poreikius. 

 

 

Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, kontrolieriaus, vidaus audito ir kitų institucijų išvados - nėra 
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III SKYRIUS  

2020 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 

didinti besimokančių pagal NU programas skaičių.  

2-asis uždavinys ,,Atnaujinti FŠPU ir NU dalykų 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  

mokykloje - J. Dobkevičiaus progimnazijoje, todėl didės  AMU (NU) programoje dalyvaujančių mokinių skaičius. 

 

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 plėtoti mokytojų kompetencijas toliau 

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 miesto koncertinei veiklai. Organizuosime 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  tarptautinius ir respublikinius renginius, kurių metu mokytojai tobulins bendravimo ir dalykines kompetencijas. 

Skatinsime mokytojus dalyvauti tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose. Pasirašysime bendradarbiavimo sutartis su užsienio ir Lietuvos 

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 ir 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. 

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. 
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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 toliau sistemingai kurti savitą vizualinį identitetą, naujinti 

mokyklos internetinę svetainę bei sukurti mokyklos vaizdinės – koncertinės medžiagos dalinimosi kanalą google bendrovės socialiniame vaizdo 

įrašų prieglobos tinkle  www.youtube.com  

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

kompiuterizuotos darbo vietos. 

 

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. 
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Bendro mokyklos mokinių skaičiaus 

didėjimas. 

AMU (NU) programoje dalyvaujančių mokinių 

skaičius – 25. 

Mokinių, besimokinančių pagal FŠPU programas 

skaičius – 1000. 

Mokinių, besimokančių pagal NU programas 

skaičius – 90. 

AMU (NU) programoje dalyvaujančių mokinių 

skaičius – 30. 

Mokinių, besimokinančių pagal FŠPU programas 

skaičius – 1100. 

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. 

1.2.  NU programų 

atnaujinimas. 

Darbo grupės, 

direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui. 

 Atnaujintos 

programos 

pradedamos 

įgyvendinti nuo 

2020.09.01. 

Darbo 

užmokesčio 

lėšos. 

Sudarytos darbo grupės 

parengia ir diegia atnaujintas 

programas nuo 2020.09.01.  

2. 2.1. Plačiojo 

(visuminio) veiklos 

kokybės įsivertinimo 

įgyvendinimas 

2.2. Teminio veiklos 

kokybės įsivertinimo 

įgyvendinimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui, 

mokytojų komanda. 

 2020 m. II ketv. 

 

 

 

2020 m. III – IV 

ketv. 

Darbo 

užmokesčio 

lėšos, mokytojai 

ekspertai, 

metodininkai. 

Gauti duomenys bus 

naudojami mokyklos veiklos 

tobulinimui. 

3. 3.1. Tyrimas NU 

išplėstinio muzikinio 

ugdymo mokiniams. 

3.2. NU, AMU, FŠPU 

mokinių tėvų 

apklausa  

Mokyklos taryba, 

direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui. 

Darbo grupės, 

direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui. 

 2020.03 

 

 

2020.05 

Darbo 

užmokesčio 

lėšos 

Gauti duomenys bus 

naudojami mokyklos veiklos 

tobulinimui. 

4. Parengti teorinių 

dalykų 1-8 kl. 

konspektus. 

Darbo grupės.  2020.09 1200,00 

(konspektų 

spausdinimui) 

Parengti konspektai pagal 

klases užtikrins patogų 

mokymosi procesą 
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mokiniams. 

5. Apklausa pagrindinio 

muzikinio ugdymo 

programos 

mokiniams. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui. 

 2020.10 Darbo 

užmokesčio 

lėšos 

Gauti duomenys bus 

naudojami mokyklos veiklos 

tobulinimui. 

6. Baigiamųjų 

mokyklinių egzaminų 

lyginamoji statistika. 

 

Pavaduotojos ugdymui, 

klasių vadovai. 

 2020.06 Darbo 

užmokesčio 

lėšos 

Gauti duomenys bus 

naudojami mokyklos veiklos 

tobulinimui. 

          

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 30%. 

Organizuotų bendrinių psichologinio elgsenos 

tipo seminarų skaičius – 2 

Inicijuoti specialiosios pedagogikos ir 

psichologijos kursai - 1 

IT tobulinusių kvalifikaciją mokytojų procentas 

35%. 

Organizuotų bendrinių psichologinio elgsenos tipo 

seminarų skaičius - 3. 

Inicijuoti specialiosios pedagogikos ir psichologijos 

kursai - 1 

Pradedančiųjų mokytojų (dirbantys 1 – 3 m.) 

mokinių dalyvavimas koncertinėje veikloje. 

Pradedančiųjų mokytojų (dirbančių 1-3 m.) 

paruoštų koncertuojančių mokinių skaičius -20. 

Pradedančių mokytojų (dirbančių 1-3 m.) paruoštų 

koncertuojančių mokinių skaičius -25. 

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 – 13. 

Bendradarbiavimo ryšių plėtojimas. Mokyklos pasirašytos bendradarbiavimo sutartys 

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

Mokyklos pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su 

užsienio (2) ir Lietuvos (7) partneriais. 

 

Priemonės  

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1.  VI-asis respublikinis klasikinės 

gitaros konkursas 

Gitaros klasės vadovė  

I. Raginienė,  

LMTA 2020.01.25 300,00 EUR. 

(mokyklos 
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G. Bankietienė spec. lėšos) 

2.  Respublikinis akordeono muzikos 

festivalis „Laiko ritmu“ 

Direktorius,  

M. Martinkienė, 

M. Laurynaitis 

Lietuvos 

nacionalinė 

akordeonistų 

sąjunga 

2020.02.11 300,00 EUR. 

(mokyklos 

spec. lėšos) 

 

3.  I tarptautinis pianistų konkursas 

„Baroque +“ 

D. Milius KTU ACHJ 2020.03.01 300,00 EUR. 

(mokyklos 

spec. lėšos) 

 

4.  X respublikinis jaunųjų dirigentų 

konkursas, skirtas Lietuvos XX a. 2 

pusės chorines muzikos kūrėjams 

Pavaduotoja ugdymui 

A.Sipavičienė, 

D.Maskvytienė 

 2020.03.07 300,00 EUR. 

(mokyklos 

spec. lėšos) 

 

5.  Respublikinis muzikos (meno) 

mokyklų fortepijoninių ansamblių ir 

koncertmeisterių konkursas 

„Akcentai” 

Direktorius, 

Pavaduotoja ugdymui 

R.Derbutienė, 

A.Klovaitė Berezinienė 

KKFMD 2020.03.14 300,00 EUR. 

(mokyklos 

spec. lėšos) 

 

6.  Respublikinis tautinių muzikos 

instrumentų  festivalis- maratonas  

Liaudies instr. klasės 

vadovė O.Šikšnienė 

J.Gruodžio 

konservatorija 

2020.03.14   

7.  Respublikinis muzikos, meno 

mokyklų bei gimnazijų varinių 

pučiamųjų muzikos instrumentų 

festivalis „Vario spalvos 2020“ 

Pučiamųjų instr. klasės 

vadovas E. Liutkauskas,  

R. Terminas 

LMTA 2020.03.20 300,00 EUR. 

(mokyklos 

spec. lėšos) 

 

8.  Respublikinis seminaras fortepijono 

mokytojams 

D. Milius, 

A. Puodžiukas 

LMTA, KPKC, 

KRFMD 

2020.03  Tarpinstitucinis 

metodinis bei 

pedagoginis 

bendradarbiavimas 

9.  Bendradarbiavimo sutarties 

pasirašymas su Klaipėdos Stasio 

Šimkaus konservatorija 

Direktorius Klaipėdos 

Stasio Šimkaus 

konservatorija 

2020.03  Kultūriniai mainai, 

didės saviraiškos 

erdvės partnerių 

mokyklose 

10.  Bendradarbiavimo sutarties 

pasirašymas su Palangos Stasio 

Direktorius Palangos Stasio 

Vainiūno 

2020.03  Kultūriniai mainai, 

didės saviraiškos 
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Vainiūno muzikos mokykla muzikos 

mokykla 

erdvės partnerių 

mokyklose 

11.  XXI respublikinis vaikų džiazo 

muzikos festivalis 

Direktorius, 

Pavaduotoja ugdymui 

R.Derbutienė 

 2020.03.21 

  

100,00 EUR. 

(mokyklos 

spec. lėšos) 

 

12.  VIII respublikinis muzikos mokyklų 

styginių instrumentų festivalis 

„Sparnus jaunystei“ 

Styginių instr. klasės 

vadovė  

V. Polianskienė, 

A. Ravkienė, 

D.Galdikienė 

 2020.04.30 100,00 EUR. 

(mokyklos 

spec. lėšos) 

 

13.  II respublikinis fortepijoninių duetų 

ir kamerinių ansamblių konkursas 

„Kaunas Forte-Duo 2020“ 

Ansamblinio grojimo 

klasės vadovė 

T. N. Zubauskaitė, 

D. Milius 

KTU ACHJ 2020.05.09 300,00 EUR. 

(mokyklos 

spec. lėšos) 

 

14.  II respublikinis įvairių instrumentų 

konkursas - festivalis „Harmoniniai 

peizažai“ 

 

D. Milius 

Fortepijono klasės 

vadovė Rūta Bimbaitė 

 

KTU ACHJ 2020.05.24 50,00 EUR. 

(mokyklos 

spec. lėšos) 

 

15.  III respublikinis pianistų konkursas 

– festivalis „Piano- Ambitus“ 

D. Milius 

Pavaduotoja ugdymui 

R. Derbutienė 

KU MF 2020.05.29 50,00 EUR. 

(mokyklos 

spec. lėšos) 

 

16.  VI tarptautinis konkursas „Olimpo 
musicale” 

Pavaduotoja ugdymui 

R. Derbutienė 

KKFMD 2020.06.02 4500,00  

17.  Respublikinis seminaras 

koncertmeisteriams 

D. Milius, 

B. Andriuškevičienė 

VDU MA, 

KPKC 

2020.04  Tarpinstitucinis 

metodinis bei 

pedagoginis 

bendradarbiavimas 

18.  Bendradarbiavimo sutarties 

pasirašymas su Šilutės meno 

mokykla 

Direktorius, 

D. Milius 

Šilutės meno 

mokykla 

2020.04  Kultūriniai mainai, 

didės saviraiškos 

erdvės partnerių 

mokyklose 
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19.  Bendradarbiavimo sutarties 

pasirašymas su Trakų meno 

mokykla 

Direktorius Trakų meno 

mokykla 

2020.04  Kultūriniai mainai, 

didės saviraiškos 

erdvės partnerių 

mokyklose 

20.  Bendradarbiavimo sutarties 

pasirašymas su Klaipėdos Juozo 

Karoso muzikos mokykla 

Direktorius Klaipėdos Juozo 

Karoso muzikos 

mokykla 

2020.05  Kultūriniai mainai, 

didės saviraiškos 

erdvės partnerių 

mokyklose 

21.  Bendradarbiavimo sutarties 

pasirašymas su Klaipėdos 

universitetu 

Direktorius, 

D. Milius 

Klaipėdos 

universitetas 

2020.05  Tarpinstitucinis 

metodinis bei 

pedagoginis 

bendradarbiavimas 

22.  Bendradarbiavimo sutarties 

pasirašymas su Neringos meno 

mokykla 

Direktorius,  

D. Milius 

Neringos meno 

mokykla 

2020  Kultūriniai mainai, 

didės saviraiškos 

erdvės partnerių 

mokyklose 

23.  VII respublikinis klasikinės gitaros 

kamerinių ansamblių festivalis 

Gitaros klasės vadovė  

I. Raginienė 

 2020.05   

24.  XXV respublikinis tautinių muzikos 

instrumentų festivalis "Upokšnis"  

Pavaduotoja ugdymui 

A.Sipavičienė, 

Liaudies instr. klasės 

vadovė O.Šikšnienė 

J.Gruodžio 

konservatorija 

2020.10.17   

25.  X tarptautinis kamerinių ansamblių 

konkursas "Muzikos tiltai" 

Direktorius,  

Pavaduotoja ugdymui 

R.Derbutienė, 

V.Polianskienė 

 2020. 11 1500,00 EUR. 

(5010 Kauno 

m. savivald.) 

Mokyklą 

reprezentuojantis 

renginys 

 

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

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Ugdomųjų aplinkų 

įvairovė ir ugdymo 

2020 m. mokinių lankomumo visų programų grupinėse 

pamokose proc. – 60 % 

2020 m. mokinių lankomumo visų programų grupinėse 

pamokose proc. – 70 % 
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priemonės 

Mokiniai tarptautinių 

ir respublikinių 

konkursų lauretai. 

2020 m. respublikinių konkursų laureatų procentas – 5%. 

Tarptautinių konkursų laureatų procentas – 10%. 

2020 m. respublikinių konkursų laureatų procentas – 6%. 

Tarptautinių konkursų laureatų procentas – 11%. 

Mokyklos bibliotekos 

skaitmenizacija (fondų 

skanavimas) 

2020 m. skaitmenizuoti bibliotekos fondų proc. – 25 % 2020 m. skaitmenizuoti bibliotekos fondų proc. – 30 % 

Įdiegtas elektroninis 

dienynas. 

Elektroninį dienyną grupinių užsiėmimų pamokose naudoja 

60 % mokytojų. 

Elektroninį dienyną grupinių užsiėmimų pamokose naudoja 

100 % mokytojų. 

Patalpos mokinių 

saviruošai 

2020 m. patalpų kiekis - 1 2020 m. patalpų kiekis - 2 

Kryptingas mokinių 

užimtumas atostogų 

metu.  

2020 m. Edukaciniuose birželio mėn. renginiuose 

dalyvaujančių mokinių skaičius – 20. 

Edukacinių programų skaičius – 10 

2020 m. 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 

 1. 

  

Įvairių muzikos instrumentų 

mokinių išvyka į tarptautinį 

konkursą Dresdene (Vokietija) 

„Dresdeno žiemos žvaigždės“ 

Rasa Derbutienė, 

Agnė Sipavičienė 

 

Tarptautinis 

fondas TAYLIS 

2020.01.04-08 Ne daugiau kaip 

80,00 EUR. 

mokiniui 

(mokyklos spec. 

lėšos) 

Dalies transporto 

ir dalyvio 

mokesčio išlaidų 

dengimas 

 2. Pučiamųjų muzikos instrumentų 

klasės mokinių išvyka į 

tarptautinį jaunųjų muzikantų 

konkursą „Wind starts 2020“ 

Marupe (Latvija) 

Agnė Sipavičienė, 

Evaldas 

Liutkauskas 

Marupe muzikos ir 
meno mokykla, 
tarptautinė 
muzikos mokyklų 
asociacija "Con 
anima" 
 

2020.02.06-28 Ne daugiau kaip 
80,00 EUR. 
mokiniui 
(mokyklos spec. 
lėšos) 

Dalies transporto 

ir dalyvio 

mokesčio išlaidų 

dengimas 
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 3. Mokinių išvyka į tarptautinį 

konkursą „Grand Concours 

International 

de Piano et Musique de 

chambre“ Lyone (Prancūzija) 

Rasa  Derbutienė, 

Jolanta Snudaitienė 

 2020.04.03-10   

 4. Įvairių muzikos instrumentų 

mokinių išvyka į tarptautinį 

jaunųjų atlikėjų konkursą 

„Rimini Fest“ (Italijoje) 

Rasa Derbutienė, 

Agnė Sipavičienė 

Tarptautinis 

fondas TAYLIS 

2020.05.13 -27 Ne daugiau kaip 
80,00 EUR. 
mokiniui 
(mokyklos spec. 
lėšos) 

Dalies transporto 

ir dalyvio 

mokesčio išlaidų 

dengimas 

 5. Edukacinė pamoka fortepijono 8 

klasės mokiniams „Pažintis ir 

muzikavimas vargonais Kauno 

arkikatedroje bazilikoje“ 

Rasa Derbutienė, 

Rūta Bimbaitė 

Asociacija Kauno 
religinės muzikos 
centras 

2020.01.13 Darbo užmokesčio 
lėšos 

Fortepijono 

klasės mokiniai 

tiesiogiai 

muzikuos 

vargonais 

 6. Edukacinė pamoka fortepijono 5 

klasės mokiniams „Pažintis ir 

muzikavimas klavesinu Kauno 

filharmonijoje“ 

Rasa Derbutienė, 

Rūta Bimbaitė 

Kauno valstybinė 
filharmonija 

2020.01.27 Darbo užmokesčio 
lėšos 

Fortepijono 

klasės mokiniai 

muzikuos 

giminingu 

muzikos instr. 

klavesinu 

 7. Įvairių muzikos instrumentų 

mokinių išvyka į tarptautinį 

jaunųjų atlikėjų konkursą 

„Italian Award“ (Italijoje) 

Rūta Bimbaitė,  

Edita Matulionienė 

Asociacija 
„ASSOCIAZIONE 
PROMOZIONE 
ARTE” 

2020.06.15-23 Ne daugiau kaip 
80,00 EUR. 
mokiniui 
(mokyklos spec. 
lėšos) 

Dalies transporto 

ir dalyvio 

mokesčio išlaidų 

dengimas 

 8. Mokinių koncertas netradicinėje 

erdvėje 

Rasa Derbutienė, 

Eglė Valantinienė 

 

Kauno Akropolis 2020.03.10 Darbo užmokesčio 
lėšos 

Mokyklos veiklų 

viešinimas 

 9. Koncertas filharmonijoje 

„Mokyklos lyderiai ir VDU 

orkestras“ . Mokiniai solistai 

gros kartu su VDU kameriniu 

Rasa Derbutienė, 

Klasių vadovai 

VDU Muzikos 
akademija 

2020.10 Darbo užmokesčio 
lėšos 
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orkestru 

 10. Atlikti mokyklos bibliotekos 

fondų reviziją. 

Jungtinė ugdymo ir 

meninės veiklos 

taryba 

 2020 m. II ketv. Darbo užmokesčio 

lėšos 

Įvertintas natų 

naudojimo 

poreikis 

 11.  Dalinai skaitmenizuoti 

mokyklos biblioteką 

Bibliotekininkė  2020 m. IV ketv. Darbo užmokesčio 
lėšos 

 

 12. Elektroninių dienynų sistemų 

praktinė analizė 

Direktorius, 

J.Snudaitienė, 

T.Balaišis 

Kauno Sakralinės 
muzikos mokykla, 
Vilkaviškio 
muzikos mokykla 

2020.01 Darbo užmokesčio 
lėšos 

 

 13. Elektroninio dienyno diegimo 

bandymai 

Direktorius,  

J.Snudaitienė, 

T.Balaišis 

 2020.01 Darbo užmokesčio 

lėšos 

Išbandytas el. 

dienynas. 

Pasirinktas 

aktualiausias 

tiekėjas 

 14. Teorinių dalykų konsultacinė 

savaitė 1-4 ir 5-8 kl. mokiniams, 

praleidusiems daug teorinių 

dalykų pamokų 

Teorinių dalykų 

klasės vadovė 

M.Drevininkienė, 

klasės mokytojai 

 2020.01.17-21 d. 

2020.04.14-17 d. 

2020.10.26-30 d. 

Darbo užmokesčio 

lėšos 

Mokinių žiemos, 

pavasario ir 

rudens atostogų 

metu 

 15. Edukaciniai renginiai vaikams mokinių vasaros atostogų metu:  

15.1. Lietuvių liaudies dainos: 

Žemaitija 

J.Karalevičienė  2020.06 Darbo užmokesčio 
lėšos 

9-10 m. vaikams 

15.2. Lietuvių liaudies dainos: 

Aukštaitija 

J.Karalevičienė  2020.06 Darbo užmokesčio 
lėšos 

10-12 m. 

vaikams 

15.3. Susipažinimas su penkline ir 

natomis 

R.Girdauskienė  2020.06 Darbo užmokesčio 
lėšos 

12-14 m. 

vaikams 

15.4. Susipažinimas su smuiko ir boso 

rakto notacija 

R.Girdauskienė  2020.06 Darbo užmokesčio 
lėšos 

7-10 m.  

vaikams 

15.5. Operetė tarpukario Lietuvoje E.Valantinienė  2020.06 Darbo užmokesčio 
lėšos 

7-10 m.  

vaikams 

15.6. Nacionalinės operos gimimas E.Valantinienė  2020.06 Darbo užmokesčio 
lėšos 

8-9 m.  
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Kaune vaikams 

15.7. Žymiausi tarpukario Lietuvos 

operos daininkai 

E.Valantinienė  2020.06 Darbo užmokesčio 
lėšos 

12-13 m. 

vaikams 

15.8. Opera karo metais: 1939-1945 E.Valantinienė  2020.06 Darbo užmokesčio 
lėšos 

10-11 m. 

vaikams 

15.9. Impresionizmas muzikoje: C. 

Debussy 

A.Degutienė  2020.06 Darbo užmokesčio 
lėšos 

10-12 m. 

vaikams 

15.10. Ekspresionizmas muzikoje: R. 

Strauss 

A.Degutienė  2020.06 Darbo užmokesčio 
lėšos 

12-13 m. 

vaikams 

15.11. Kaip  L.Bethovenas muziką 

kūrė? 

A.Degutienė  2020.06 Darbo užmokesčio 
lėšos 

10-11 m. 

vaikams 

15.12. M. K. Čiurlionio fortepijoninė 

kūryba 

B.Landsbergytė  2020.06 Darbo užmokesčio 
lėšos 

13-14 m. 

vaikams 

15.13. E. Balsio opera „Kelionė į 

Tilžę“ 

B.Landsbergytė  2020.06 Darbo užmokesčio 
lėšos 

13-14 m. 

vaikams 

15.14. Jūros tema E. Balsio kūryboje. B.Landsbergytė  2020.06 Darbo užmokesčio 
lėšos 

13-14 m. 
vaikams 

15.15. Kuprevičių kūryba fortepijonui B.Landsbergytė  2020.06 Darbo užmokesčio 
lėšos 

13-14 m. 
vaikams 

15.16. Mušamieji simfoninėje 

muzikoje 

B.Landsbergytė  2020.06 Darbo užmokesčio 
lėšos 

13-14 m. 
vaikams 

 

IV TIKSLAS „Finansinių išteklių strateginiam vystymui užtikrinimas“.   

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Kokybiškų naujų muzikos instrumentų 

įsigijimas. 

Nupirkti 4 muzikos instrumentai. Nupirkti 7 muzikos instrumentai. 

Vidinių ir išorinių mokyklos erdvių 

atnaujinimas. 

Atnaujintų mokyklos erdvių (klasių) skaičius – 2 

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

Ekspertinis mokyklos stogo būklės vertinimas - 1 

Atnaujintų mokyklos erdvių (klasių) skaičius – 3 

Atnaujintų mokyklos erdvių (klasių) proc. – 2% 

Ekspertinis mokyklos stogo būklės vertinimas - 1 

Mokyklos vizualinis identitetas. Išlaikomas ir populiarinamas mokyklos logotipas, 

nuolat atnaujinama internetinė svetainė, sukurtas 

Išlaikomas ir populiarinamas mokyklos logotipas, 

nuolat atnaujinama internetinė svetainė, sukurtas 
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mokinių įrašų medijų kanalas (YOUTUBE) - 1 mokinių įrašų medijų kanalas (YOUTUBE) - 1 

Kompiuterizuotos darbo vietos. Įrengtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius - 2 Įrengtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius - 3 

 
Priemonės 
Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. Klasių vadovų apklausa dėl reikiamų 

muzikos instrumentų. 

Direktorius,  

Mokyklos taryba 

 2020 m. I ketv.  Patvirtintas 

muzikos 

instrumentų 

poreikio planas 

2. Muzikos instrumentų pirkimas Mokyklos viešųjų pirkimų 

komisija 

 2020 m. I – II 

ketv. 

Mokyklos spec. 

lėšos  

 

 

6. Pildoma atnaujinta mokyklos 

internetinė svetainė 

Direktorius,  

D. Milius 

 2020 m. I – IV 

ketv. 

Darbo užmok. 

Lėšos 

 

 

7. Kompiuterių pirkimas (2) Direktorius, 

pavaduotojas ūkiui, 

viešųjų pirkimų komisija 

 2020 m. III ketv. 1200,00 EUR. 

(mokyklos spec. 

lėšos) 

 

Sukurtos darbo 

vietos mokytojams 

pildyti el. dienyną 

8. Kompiuterizuotos darbo vietos 

įrengimas (2) 

Direktorius, 

pavaduotojas ūkiui, 

viešųjų pirkimų komisija 

 2020 m. III ketv. 500,00 

(mokyklos spec. 

lėšos) 

 

 

V SKYRIUS  

ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA 

Kas atsiskaito, informuoja Kam atsiskaitoma, kas informuojamas Atsiskaitymo ir 

informavimo forma  

Įvykdymo terminas 
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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 mokytojų metodinės tarybos, mokyklos visų dalykų klasių 

susirinkimai, visų pagrindinių dalykų klasių ataskaitiniai 

koncertai, renginiai ir susirinkimai visai mokyklos 

bendruomenei. 

Informavimas, 

svarstymas, 

atsiskaitymas 

Tarpinis atsiskaitymas 

2020. 06. 10 

Metinis atsiskaitymas 

 2020. 12. 30 

II TIKSLAS ,,Numatyti 

mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo kryptis ir 

užtikrinti jų įgyvendinimą“. 

Atsiskaito: direktorius 

M.Labanauskas, 

direktoriaus pavaduotojos 

A.Sipavičienė, R.Derbutienė, 

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 

2020. 06. 10 

Metinis atsiskaitymas  

2020. 12. 30 

III TIKSLAS ,,Diegti 

edukacines inovacijas, 

skatinančias ugdomojo 

proceso efektyvinimą“.   

Atsiskaito: direktorius 

M.Labanauskas, 

direktoriaus pavaduotojos 

A.Sipavičienė, R.Derbutienė, 

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 

2020. 06. 10 

Metinis atsiskaitymas 2020. 

12. 30 

IV TIKSLAS „Finansinių 

išteklių strateginiam 

vystymui užtikrinimas“. 

Atsiskaito: direktorius 

Mokyklos taryba, 

Mokytojų taryba, 

Jungtinė ugdymo ir meninės veiklos taryba (JUMVT). 

 

Informavimas, 

svarstymas, 

atsiskaitymas 

Tarpinis atsiskaitymas 

2020. 06. 10 

Metinis atsiskaitymas  

2020. 12. 30 
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M.Labanauskas, 

direktoriaus pavaduotojas 

ūkiui  

    

    

 

Direktorius                                 _______________________             Mindaugas Labanauskas 

 

PRITARTA 

Kauno 1- osios muzikos mokyklos tarybos 2020 m.  sausio 17 d. posėdžio protokolu Nr. 1 

 


