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KAUNO 1-OJI MUZIKOS MOKYKLA 

DIREKTORIAUS MINDAUGO LABANAUSKO 

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 
_____________ Nr. ________  

Kaunas 
 

I SKYRIUS 
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 
Kauno 1 –oji muzikos mokykla yra didžiausia Kaune (antra pagal dydį Lietuvoje) formalųjį 
švietimą papildančio ugdymo ir neformalaus švietimo mokykla. 2019.09.01 d. Mokykloje mokėsi 
1198 mokiniai, dirbo 160 mokytojų.  
Svarbiausi vadovo 2019 m. veiklos rezultatai atliepiantys strateginio ir veiklos planų tikslus:  
Sukurta informatyvi mokyklos internetinė svetainė atitinkanti šių dienų reikalavimus 
www.pirmamuzikos.lt .  
Sukurtas mokyklos vaizdinės – koncertinės medžiagos dalinimosi kanalas google bendrovės 
socialiniame vaizdo įrašų prieglobos tinkle www.youtube.com .   
Parengtas mokyklos vizualinis identitetas – naujas logotipas, svetainė, organizuojamų renginių 
atributika. Pirmą kartą mokyklos istorijoje išleista geriausių mokyklos mokinių kompaktinė 
plokštelė, skirta mokyklos  70 – mečiui paminėti. 
Starteginio (už 2019 m.) ir veiklos (2019 m.) planų tikslai sėkmingai  įgyvendinti. Pasiekti 
maksimalūs rezultatai. 
Tikslas: finansinių išteklių strateginiam vystymui užtikrinimas“.   
Racionaliai naudotas darbo užmokesčio fondas. Darbo užmokesčio fonde sutaupyta  471085,36 
EUR., kurie grąžinti Kauno m. savivaldybei. 
Atnaujintos edukacinės patalpos. Atliktas remontas 3 klasėse, atnaujintas ir modernuzuotas 
koridorių apšvietimas ir perdažytos sienos, sutvarkyta koridorių elektros instaliacija. 
Įsigyti nauji muzikos instrumentai reikalingi kokybiškam ugdymo procesui: koncertinis 
fortepijonas (salėje), 6 pianinai, 5 akordeonai, 3 kanklės, vibrofonas, armonika. 
Parengtas investicinis projektas „Kauno 1-osios muzikos mokyklos infrastruktūros tobulinimas“, 
kurio metu bus gautas finansavimas 322173,62 EUR. Projekto metu bus atnaujintos grupinių 
užsiėmimų klasės (viso 511 m2), nupirkti nauji muzikos instrumentai. Parengta paraiška. 
Tikslas: diegti edukacines inovacijas, skatinančias ugdomojo proceso efektyvinimą. 
Edukacinės inovacijos padidino mokyklos tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatų skaičių: 
respublikinių konkursų laureatų procentas – 9%. Tarptautinių konkursų laureatų procentas – 14%. 
Vykdytas kryptingas mokinių užimtumas atostogų metu 2019 m. edukaciniuose birželio mėn. 
renginiuose dalyvavusių mokinių skaičius – 63. Edukacinių programų skaičius – 14.  
Sudaryta darbo grupė išbando skirtingų tiekėjų elektroninius dienynus ko pasekoje bus 
pasirinktas tinkamiausias neformaliam švietimui. Aukščiausių kvalifikacinių kategorijų mokytojų 
paruoštos  metodinės priemonės (viso 11) ženkliai pagerino mokinių lankomumą. 
Tikslas: Numatyti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kryptis ir užtikrinti jų įgyvendinimą 
Išaugo mokyklos organizuojamų tarptautinių ir respublikinių renginių (konkursų/festivalių) 
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skaičius – 14. Svarbiausi mano inicijuoti ir sėkmingai organizuoti mokyklą reprezentuojantys 
Tarptautiniai projektai – konkursai: 
XIII –asis tarptautinis akordeonistų konkursas „Ascoltate“, (2019 m. balandžio 5 – 7 d.). 
Konkurse dalyvavo jaunieji akordeonistai solistai ir įvairių sudėčių ansambliai nuo duetų iki 
akordeonistų orkestrų iš 7 valstybių: Lietuvos, Latvijos, Ukrainos, Italijos, Lenkijos, Baltarusijos, 
Rusijos. Viso 420 dalyvių. Konkurso vertinimo komisija: Kazys Stonkus (Lietuva), Nerijus 
Bakula (Lietuva), Povilas Velikis (Lietuva), Mirco Patarini (Italija), Piotr Skowronski (Lenkija), 
Aleksei Kuznetsov (Rusija), Vladislav Pligovka (Baltarusija), Arturs Noviks (Latvija), 
Volodymyr Ivanets (Ukraina). Tiesioginius reportažus pasauliniame akordeonistų internetiniame 
portale www.accordions.com rengia Harley Jones (Naujoji Zelandija); 
III- asis tarptautinis jaunųjų muzikantų konkursas „Trofeo musicale“ (2019 m. birželio 7 – 9 d.). 
Konkurse dalyvavo Lietuvos ir užsienio šalių jaunieji solistai, grojantys fortepijonu, 
pučiamaisiais, styginiais muzikos instrumentais ir instrumentiniai ansambliai iki 6 narių, kurių 
sudėtyje yra fortepijonas. Viso: 256 dalyviai - 153 solistai ir 43 įvairių sudėčių ansambliai (103 
ansamblistai) iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Rusijos, Baltarusijos muzikos ir meno 
mokyklų. 
Mokyklos vadybinė komanda svariai prisidėjo prie tarptautinio konkurso „Kaunas sonorum 
2019“ fortepijono sekcijos organizavimo. 
Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Italijos, Lenkijos, Baltarusijos, Austrijos muzikos 
įstaigomis. Įgyvendintos bendros veiklos dalyvaujant organizuojamuose įstaigų konkursuose.  
Tikslas: „Tobulinti turimas muzikinio ugdymo programas ir rengti naujas, atsižvelgiant į 
mokinių muzikinio ugdymo poreikius ir galimybes“. 
Atlikta mokykloje vykdomų programų analizė. Mokykloje vykdomos 3 NU programos – 
ankstyvojo muzikinio ugdymo, išplėstinio ir aklųjų bei silpnaregių muzikinio ugdymo ir 42 
formalųjį švietimą papildančio muzikinio ugdymo programos. Naujos programos 2019 m. nebuvo 
steigiamos. Atlikta esamų programų stebėsena skatina steigti muzikinio NU programas 
paaugliams (nuo 12 iki 18 metų). Ženkliai pavyko sumažinti išplėstinio muzikinio ugdymo (NU) 
klasės mokinių, nutraukiančių mokymosi sutartis per mokslo metus procentą. 
 

II SKYRIUS 
2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 
(toliau – 

užduotys) 

Siektini 
rezultatai 

Rezultatų vertinimo 
rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, 
ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 
rodikliai 

1.1. Pasiekti 2019 
metų mokyklos 
veiklos plane 
numatytus tikslus 

Pasiekti 
rezultatai 
pagal 
atitinkamus 
sėkmės 
kriterijus/rez
ultato 
vertinimo 
rodiklius  
 

1. Įgyvendinamų 
programų skaičius (FŠPU 
– 39; NU – 3);  
2. Programose 
dalyvaujančių mokinių 
skaičius (FŠPU – 1100; 
NU – 150); 
 
 
 
 
 
 
3. Mokinių, dalyvavusių 
programose mokinių 

1. FŠPU programų skaičius 
42;  
NU – 3. 
2. Programose dalyvaujantys 
mokiniai: FŠPU-1094; NU-
97 
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 
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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 

3. Mokinių, dalyvavusių 
programose mokinių 
atostogų metu skaičius – 64. 
4. Respublikinių konkursų 
laureatų procentas – 10%. 
(123 laureatai) 
Tarptautinių konkursų 
laureatų procentas – 20%. 
(245 laureatai). 
 
 
 
5. Pagrindinio ugdymo 
programas baigusiųjų 
mokinių skaičius (85); 
 
baigiamuosius egzaminus 
išlaikiusių 10 (puikiai) – 19 
(22  %)  
 
6. Mokymosi sutartis per 
mokslo metus nutraukusių 
mokinių procentinė dalis 
(FŠPU) - 7%; NU - 5% 
 
7. FŠPU - 17% (204 
mokiniai) 
NU – 0 
 
 
8. Mokinių, pasirinkusių 
tolimesnes meninio profilio 
studijas kitose mokslo 
institucijose skaičius – 2; 
9. Atnaujintų edukacinių ir 
kitų patalpų skaičius – 4. 
 
 
10. Įsigytų muzikos 
instrumentų skaičius – 18; 
11. Mokyklos instrumentais 
saviruošai besinaudojančių 
mokinių skaičius – 50. 
12. „Trofeo musicale“ – 256 
(25% užsieniečių); 
„Ascoltate“ – 420 (37% 
užsieniečių). 
 
13. Mokykla pasiekia 
aukštesnius nei bendras 
miesto vidurkis rezultatus. 
2019 m. veiklos planas 
įvertintas gerai. 
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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. 

 

1.2. 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 

1. Mokyklos išorės 
vertinimas nebuvo atliktas. 
 
 
 
 
2. Vidaus kontrolės (audito) 
2019 m. vykdyta nebuvo. 
 
 
 
 
3. Atlikti 2 tyrimai: I 
tyrimas: Kauno 1-osios 
muzikos mokyklos 
mikroklimatas mokinių tėvų 
požiūriu. 
II tyrimas: Kauno 1-osios 
muzikos mokyklos 
mikroklimatas mokinių 
požiūriu. Absoliuti tėvų ir 
mokinių dauguma teigiamai 
vertina mokyklos emocinę 
aplinką, ugdymo planą ir 
akcentuoja poreikį gerinti 
fizinę aplinką, aktyvinti 
informacijos sklaidą bei 
ankstinti veiklų planavimą. 
4. Nenustatyti teisės aktų 
pažeidimai (jei patikrinimai 
buvo vykdomi), negauta 
pagrįstų nusiskundimų.    
 
5. Internetinė svetainė 
modernizuota ir atnaujinta. 
Atitiktis teisės aktams mūsų 
požiūriu vertinama labai 
gerai. Informacija skelbiama 
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gerai (jei patikrinimai 
buvo vykdomi), būtina 
teikti informacija interneto 
svetainėje skelbiama 
tinkamai ir nustatytu laiku. 

tinkamai ir nustatytu laiku. 

1.3. 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. 

Mokinių saugumas 
mokykloje maksimaliai 
užtikrinamas. Negauta 
mokinių (mokinių tėvų 
skundų). Nefiksuota 
nelaimingų atsitikimų. 

1.4. 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.   
 
 

Inicijuotas investicinis 
projektas ir 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.  

1.5. 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.  

1. Pasirašytos sutartys su 
užsienio partneriais:  
1.1. Austrijos lietuvių 
bendruomenė 
(Litauische Gemeinschaft in 
Österreich) 
1.2. Suvalkų I ir II laipsnio 
muzikos mokykla  (Lenkija) 
1.3. Tarptautinis fondas 
TAYLIS (Čekija) 
1.4. Gardino I.Semianjako 
vaikų muzikos mokykla nr.1 
(Baltarusija). 
Pasirašytos sutartys su 
Lietuvos partneriais: 
1.5. VšĮ Kauno 
technologijos universiteto 
gimnazija, organizuoti 
bendri mokinių koncertai. 
1.6. Všį Kauno 
technologijos universitetas, 
organizuotas kompaktinio 
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disko įrašymas. 
1.7. Kauno r. Garliavos 
meno mokykla, mokiniai 
dalyvauja bendruose 
koncertuose, konkursuose. 
1.8. Kauno A.Kačanausko 
muzikos mokykla, mokiniai 
dalyvauja bendruose 
koncertuose, konkursuose. 
1.9. Kauno miesto muziejus. 
mokiniai dalyvauja 
koncertuose. 
1.10. Kauno menininkų 
namai, mokiniai dalyvauja 
koncertuose. 
2. Kauno 1 mos muzikos 
mokyklos mokiniai 
dalyvavo konkurse Vienoje. 
Mokytojai dirbo vertinimo 
komisijos darbe.  
Suwalkų muzikos mokyklos 
mokiniai dalyvavo mūsų 
organizuotame konkurse 
“ASCOLTATE”. Mokytojas 
dirbo vertinimo komisijoje. 
Tarptautinis fondas TAYLIS 
organizuojamuose 
konkursuose “RIMINI 
FEST”, “Praha stars” 
dalyvavo Kauno 1 mos 
muzikos mokyklos 
mokiniai. 
Gardino I.Semianjako vaikų 
muzikos mokyklos nr.1 
mokiniai dalyvavo mūsų 
organizuotame konkurse 
“TROFEO MUSICALE”. 
Mokyklos direktorius dirbo 
vertinimo komisijos darbe. 
 

 
2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 
 
Nebuvo. 
 
3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 
3.1. Parengtas mokyklos vizualinis identitetas – 
naujas logotipas, svetainė, organizuojamų renginių 
atributika. 

Padidėjusi informacinė sklaida apie 
mokyklą viešoje erdvėje didina mokinių 
skaičių. 

3.2. Pirmą kartą mokyklos istorijoje išleistas 
kompaktinis diskas su geriausių mokinių įrašais. 

Kompaktinis diskas planuojamas išleisti 
kasmet. Tokiu būdu kuriamos naujos 
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mokyklos bendruomenės tradicijos 
3.3. Inicijavau ir organizavau  2 taptautinius 
konkursus: XIII –asis tarptautinis akordeonistų 
konkursas „Ascoltate“  ir  „Trofeo musicale“. 
 

Didinamas mokyklos žinomumas 
tarptautinėje erdvėje. Skatina mokytojus 
ruošti mokinius tarptautiniams 
konkursams. Plėtojama komandinio 
darbo patirtis. 

3.4. Atnaujinta etatinio mokytojų darbo užmokesčio 
tvarka, racionaliai naudotas darbo užmokesčio 
fondas ko pasekoje DU fonde sutaupyta  471085,36 
EUR., kurie grąžinti Kauno m. savivaldybei. 
 

Kuriama darbuotojų skatinimo ir 
motyvavimo sistema – mokyklos 
bendruomenei pristatyti rodikliai pagal 
kuriuos mokamos vienkartinės premijos 
(paruoštų laureatų skaičius, organizuoti 
įstaigai svarbūs renginiai ir kt.) 

 
4. Pakoreguotų 2019 metų veiklos užduočių nebuvo 

 
III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 

 
5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 
5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo 
rodiklius 

Labai gerai x 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 
5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo 
rodiklius 

Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 
6.1. Finansinio raštingumo valdant mokyklos asignavimus. 
6.2. Tarptautinio bendradarbiavimo projektų rašymo ir dalyvavimo juose. 

 
Direktorius                                      __________                                 Mindaugas Labanauskas  

2020.01.21 
 

IV SKYRIUS 
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 
7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: mokyklos taryba direktoriaus veiklą vertina labai 
gerai. Metų užduotys įvykdytos, pasiekti labai geri ir naudingi visai mokyklos bendruomenei 
rezultatai. 
 
Mokyklos tarybos pirmininkė          __________              Leokadija Kepežinskienė          2020.01.23 
 
8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: direktoriaus veikla vertintina labai gerai. Veiklos 
užduotys įgyvendintos pasiekiant ar viršijant nustatytus kriterijų rodiklius. Kriterijaus „mokymosi 
sutartis per mokslo metus nutraukusių mokinių procentinė dalis“ aspektu stebėtinas teigiamas 25,22 
proc. nuokrypis nuo miesto vidurkio. 2019 m. parengtas investicinis projektas „Kauno 1 –osios 
muzikos mokyklos infrastruktūros tobulinimas“. Projektas įtrauktas į Kauno regiono plėtros planą. 
Užtikrintas projekto finansavimas. 
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Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja,  
atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas               __________            Ona Gucevičienė         __________ 
                                                                                                                                           (data)                         
 
Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas labai gerai. 

 
 

V SKYRIUS 
2020 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 
9. 2020 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) 

9.1. Užtikrinti gerus 
ugdymosi rezultatus  

Pasiekti rezultatai 
pagal atitinkamus 
sėkmės 
kriterijus/rezultato 
vertinimo rodiklius  
 

1. 2020 - 2021 m. m. įgyvendinamų programų 
skaičius – FŠPU – 42, NU – 4; 
2. 2020 - 2021 m. m. vykdomojoje NU programoje 5 
kl. mokiniams, pageidaujantiems muzikuoti tik 
pagrindiniu instrumentu dalyvaujančių mokinių 
procentinė dalis kitų 5 kl. FŠPU programose 
dalyvaujančių mokinių požiūriu (2020 m. spalio 1 d. 
duomenimis) apie 10 proc.; 
3. 2020 - 2021 m. m. programose dalyvaujančių 
mokinių skaičius (2020 m. spalio 1 d. duomenimis) 
ne mažesnis nei 1100; 
4. Mokinių skaičiaus programose vidurkis (2020 m. 
spalio 1 d. duomenimis) ne mažesnis nei 25; 
5. Mokytojų ir vykdomų programų skaičiaus santykis 
(2020 m. spalio 1 d. duomenimis) ne mažesnis nei 
3/1; 
6. Mokinių, dalyvavusių programose mokinių 
atostogų metu (2020 m.) skaičiaus ir programose 
dalyvaujančių mokinių (2020 m. spalio 1 d. 
duomenimis) skaičiaus santykis ne mažesnis nei 
1/15; 
7. 2020 m. respublikinių ir tarptautinių konkursų 
laureatų procentinė dalis ne mažesnė nei 15 proc.; 
8. Mokymąsi mokykloje 2019 - 2020 m. m. II 
pusmetį tęsiančių mokinių procentinė dalis (2020 m. 
vasario 1 d. duomenimis, lyginant su 2019 m. spalio 
1 d. duomenimis) ne mažesnė nei 90 proc. 
9. Mokymąsi mokykloje 2020-2021 m. m. tęsiančių 
mokinių procentinė dalis (lyginant 2020 m. spalio 1 
d. duomenis su 2019 m. spalio 1 d. duomenimis) ne 
mažesnė nei 70 proc.; 
10. Mokymąsi mokykloje daugiau ilgiau nei trečius 
mokslo metus tęsiančių mokinių procentinė dalis 
(lyginant 2020 m. spalio 1 d. ir 2017 m. spalio 1 d. 
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duomenis) ne mažesnė nei 60 proc.; 
11. Pagrindinio ugdymo programas 2019 - 2020 m. 
m.  baigusiųjų mokinių skaičius 81; iš jų puikiai  
pagrindinio dalyko baigiamuosius egzaminus 
išlaikiusius 9 (labai gerai) ir 10 balų (puikiai) 
procentinė dalis ne mažesnė nei – 25 proc.; 
12. Yra mokinių, pasirinkusių tolimesnes meninio 
profilio studijas kitose mokslo institucijose; 
13. Atnaujinta edukacinių ir kitų patalpų pagal 2020 
m. veiklos plane fiksuotus duomenis; 
14. Mokomųjų kabinetų  užimtumas darbo dienomis; 
14.00 - 20.00 val. ne mažesnis nei (2019 - 2020 m. 
m. II pusmečio ir 2020 - 2021 m. m. I pusmečio 
duomenų vidurkis) – 70 proc.; 
15. 2020 m. įsigytų muzikos instrumentų skaičius - 7; 
16. 2020 m. mokyklos instrumentais saviruošai 
besinaudojančių mokinių procentinė dalis ne 
mažesnė nei 5 proc.; 
17. 2020 m. mokyklos organizuotuose tarptautiniuose 
renginiuose dalyvavusių dalyvių skaičius (150) ir 
dalyvių iš užsienio šalių procentinė dalis (10 proc.); 
18. Mokyklos stebėsenos, išorės vertinimo 
ataskaitose (jei buvo vykdyta) ugdymo planas 
(vykdomos programos), ugdymo proceso 
organizavimas  vertinamas labai gerai, arba gerai; 
19. Vidaus kontrolės (audito) ataskaitose mokyklos 
veikla vertinama gerai (jei patikrinimai buvo 
vykdomi). Laiku ir tinkamai įgyvendintos nustatytos 
audito rekomendacijos; 
20. Nenustatyti teisės aktų pažeidimai (jei 
patikrinimai buvo vykdomi), negauta pagrįstų 
nusiskundimų; 
21. Atliekama Mokyklos  veiklos, finansinių bei 
materialinių ir žmogiškųjų išteklių, paslaugos gavėjų 
vertinimo analizė, vertinama veiklos perspektyva, du 
kartus per metus (sausio ir liepos mėnesių pradžioje) 
informacija teikiama kuruojančiam specialistui; 
22. Mokykla pasiekia aukštesnius nei bendras miesto 
vidurkis rezultatus (vertinant pagal nustatytus 
rezultato vertinimo rodiklius), 2020 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. 



10 

 

 

9.2. Užtikrinti mokinių 
saugumą mokykloje 

Pasiekti rezultatai 
pagal atitinkamus 
rezultato vertinimo 
rodiklius; 
 

1. Absoliuti dauguma (3/4) mokinių (mokinių tėvų) 
gerai, arba labai gerai vertina mokyklos teikiamas 
ugdymo paslaugas;  

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

9.3. Taikyti inovacijas 
ugdymo turinio 
įgyvendinimui  

Pasiekti rezultatai 
pagal rezultato 
vertinimo rodiklius 

1. 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; 
2. Pritraukiami išorės finansavimo šaltiniai ugdymo 
turiniui modernizuoti; 
3. Lėšos įsisavinamos, darbai įgyvendinami pagal 
veiklų grafiką; 
4. Įsisavinus Europos sąjungos struktūrinių fondų 
lėšas gaunamos teigiamos Centrinės projektų 
valdymo agentūros išvados; 
5. Pritrauktų (gautų) lėšų suma.   

 
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 
 
Vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo funkcijas       _________                       Ona Gucevičienė 

 
                                                                                       

Susipažinau 
 
Direktorius           ____________     Mindaugas Labanauskas 
            


