
Kauno 1 – osios muzikos mokyklos 
(švietimo įstaigos pavadinimas) 

Direktoriaus Mindaugo Labanausko 
(švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) 

2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

____________Nr. ________  

Kaunas 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 
Kauno 1 – oje muzikos mokykloje (2022.09.01 duomenimis)  mokėsi 1281 (1276 buvo 2021.09) mokiniai, iš kurių  

atleista nuo mokesčio už mokslą 311(50 proc. + 100 proc.). 

Mokykla prisidėjo prie Ukrainos vaikų muzikinio ugdymo. 2022 m. mokykloje mokinosi 25 vaikai iš Ukrainos, kurie 

tęsė muzikines studijas pradėtas tėvynėje. Taip pat dirbo 2 mokytojai iš Ukrainos, kurie tikslingai mokė ukrainiečių 

vaikus. 

Mokykla inicijavo ir suteikė didžiąjai salei buvusio mokyklos absolvento, garsaus kompozitoriaus, pianisto, pedagogo 

Giedriaus Kuprevičiaus vardą. 

Procesai suvaldyti profesionaliai prisitaikant prie nuolat kintančių sąlygų: 

1. Nuo 2022 m. rugsėjo mėn. Pradėtas įgyvendinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 22 d. 

sprendimas Nr. T-79 „Dėl Kauno miesto savivaldybės popamokinių veiklų lankomumo apskaitos tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. Skaitmenizuotu būdu pažymėtų pamokų/užsiėmimų  dalis nuo bendro pamokų/užsiėmimų skaičiaus 

(proc.) sudarė 57 proc. 

2. Sėkmingai įgyvendinta didžiųjų mokyklos kolektyvų koncertinė veikla. Pučiamųjų muzikos instrumentų, styginių 

instrumentų, liaudies muzikos instrumentų orkestrai ir chorai dalyvavo įvairiuose konkursuose ir didžiąjame 

mokyklos koncerte Kauno valstybinėje filharmonijoje. 

3. Organizuoti koncertai netradicinėse aplinkose: Kauno Akropolyje, Arkikatedroje bazilikoje, muziejuose, 

koncertuota Belgų karališkąjai porai jos vizito Kaune metu, koncertuota Kauno mokyklų vadovų pasitarime ir kt. 

4. Mokyklos internetinė svetainėje https://www.pirmamuzikos.lt  nuolat atnaujinama aktuali informacija ko pasekoje 

plečiasi atskirų naudotojų skaičius.  

5. Efektyviai peržiūrimos ir atnaujinamos dalykų bendrosios programos išlaiko stabilų ir nemažėjantį mokinių skaičių 

nuo 1998 (2019.09.01) iki 1281 (2022.09.01). 

6. Mokykla įdiegusi internetinėje svetainėje atgalinio ryšio įrankį: https://www.pirmamuzikos.lt/formos/jusu-

nuomone/  kur tėvai gali išsakyti savo nuomonę dėl mokyklos teikiamų paslaugų. 

7. Sėkmingai kuriamas mokyklos mikroklimatas išlaikantis darbinę nuotaiką. Negauta nusiskundimų iš mokinių tėvų 

dėl netinkamo ugdymo proceso organizavimo. 

Tikslas – Finansinių išteklių strateginiam vystymui užtikrinimas 

8. GPM 1,2 proc. parama nuosekliai didėja: 2019 m. 4500,00 Eur.; 2020 m. - 6452,00 Eur.; 2021 m. – 8661,34 Eur.; 

2022 m. – 9839,87 Eur.   

9. Didėjo įmokos už paslaugas (7301) lėšų surinkimas. Vietoj planuotų 180900 surinkta 191889,39 Eur.  

10. Sėkmingai pradėtas įgyvendinti projektas „Kauno 1-osios muzikos mokyklos, esančios J. Gruodžio g. 25, LT-

44289 Kaune, įstaigos kodas 190144649 mokslo paskirties pastato, J. Gruodžio g. 25, Kaune paprastasis remontas“ 

kurio metu keičiama mokyklos pastato stogo danga, naujinami fasadai, keičiami langai. 2022 m. įgyvendinta ~50 

proc. projekto veiklų, kurios dalinai finansuojamos mokyklos spec. lėšomis (7302 ir 7301). Viso mokykla sutaupė ir 

prisidėjo prie remonto 188337,82 Eur.  

11. Sėkmingai ir nuosekliai įgyvendinta mokyklos muzikos instrumentų įsigijimo programa (finansavimo šaltinis 

7302) perkant kokybiškus patikimų gamintojų naudotus pianinus, akordeonus. Viso įsigyta 2 violančelės, 4 

etnografinės kanklės, 4 pianinai, 1 akordeonas, mušamųjų instrumentų rinkinys pučiamųjų orkestrui.  

12. Įsigytos multimedijos (3 vnt.) ir įdiegtas internetas efektyviai pagerino solfedžio ir muzikos instrumentų pamokų 

ugdymo kokybę. Informacija perduodama vaizdingiau ir efektyviau. Visos grupinių užsiėmimų klasės turi 

multimedijas. 

Tikslas – Numatyti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kryptis ir užtikrinti jų įgyvendinimą 

13. Nuotoliniu būdu organizuoti mokymai darbuotojams tema „Priekabiavimo ir smurto darbo aplinkoje probleminiai 

https://www.pirmamuzikos.lt/
https://www.pirmamuzikos.lt/formos/jusu-nuomone/
https://www.pirmamuzikos.lt/formos/jusu-nuomone/


aspektai ir darbuotojų teisės“, ko pasekoje darbuotojai įgijo žinių kaip atpažinti mobingą ir jį stabdyti. 

14. Parengtos metodinės mokomosios priemonės (3), kurios efektyviai perteikia mokomąjį turinį ir gerina mokinių 

solfedžio ir muzikos istorijos žinias bei lankomumą:  

Didieji muzikos genijai „Francas Jozefas Haidnas: Tobulai suskambėjusi klasicizmo pradžia“;  

„Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: Skambantis spalvų pasaulis“. 

“Nepaprasti nuotykiai natų karalystėje” (solfedžio konspektas II klasei).  

15. Mokyklos organizuoti tarptautiniai renginiai skatino mokytojus kryptingai veikti: XIV tarptautinis akordeonistų 

konkursas „ASCOLTATE 2022“; VI tarptautinis jaunųjų muzikantų konkursas „OLIMPO MUSICALE“. 

16. Tiesiogiai įgyvendintas projektas „Innovative, creative approaches in the classic music learning methods 

(inovatyvus ir kūrybinis požiūris į klasikinės muzikos mokymosi metodus)” kartu su Siguldos (Latvija) meno 

mokykla. Apsikeista abipusiais vizitais. 

17. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Punsko (Lenkija) muzikos mokykla, įgyvendintos bendros koncertinės – 

metodinės priemonės.  

Tikslas – Tobulinti turimas ugdymo programas ir rengti naujas, atsižvelgiant į mokinių muzikinio ugdymo poreikius ir 

galimybes. 

18. Prie vykdomų ugdymo programų įsteigtas saviraiškinio muzikinio ugdymo modulis, skirtas mokiniams 

baigusiems pradinio muzikinio ugdymo programą, sėkmingai įgyvendinamas. Šio modulio mokinių skaičius nežymiai 

didėja iki 30 mokinių.  

19. Tinkamai įgyvendinamos ugdymo programos duoda ženklius rezultatus – garsinamas Kauno miestas dalyvaujant 

tarptautiniuose konkursuose: tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatų skaičius – viso 554 laureatai.  

 

 

II SKYRIUS 

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. Gerinti mokinių 

ugdymosi kokybę 

1. Aukštesni 

mokinių mokymosi 

pasiekimai 

(rezultatai) nei 2021 

m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pagerėję mokinių 

individualūs 

mokymosi rezultatai 

1.1. Pagrindinio ugdymo 

programas (FŠPU) 2021 - 2022 m. 

m.  baigusiųjų mokinių procentinė 

dalis nuo visos programos mokinių 

skaičiaus (procentinė dalis 

apskaičiuojama pagal 2022 m. spalio 

1 d. mokinių skaičiaus duomenis) – 

10 proc. 

1.2. Pagrindinio ugdymo 

programas (FŠPU) 2021 - 2022 m. 

m. baigusių mokinių mokymosi 

vidurkis (baigiamųjų egzaminų, ar 

diferencijuotų įskaitų gautų 

įvertinimų vidurkis) – 9,2. 

1.3. Tėvų (globėjų, rūpintojų) l. 

gerai ir gerai vertinančių vaikų 

ugdymo(si) kokybę procentinė dalis 

pagal mokykloje vykdomas 

programas - ne mažesnė nei 82,75 

proc. 

2.1. Šalies ir tarptautinių konkursų 

laureatų  procentinė dalis (procentinė 

dalis apskaičiuojama pagal 2022 m. 

spalio 1 d. mokinių skaičiaus 

duomenis) - ne mažesnė nei 35 proc. 

1.1. Pagrindinio ugdymo 

programas (FŠPU) 2021 - 2022 m. 

m.  baigusiųjų mokinių procentinė 

dalis nuo visos programos mokinių 

skaičiaus – 14 proc. 

 

 

 

1.2. Mokyklą baigė 102 mokiniai; 

iš jų 9-10 balų (l. gerai, puikiai) 

baigiamųjų egzaminų vidurkis: 

11,8.  

 

 

1.3. Tėvų (globėjų, rūpintojų) l. 

gerai ir gerai vertinančių vaikų 

ugdymo(si) kokybę – 87 proc. 

 

 

 

2.1. Šalies ir tarptautinių konkursų 

laureatų  procentinė dalis – 554 

laureatai 

 

 



2.2. Koncertuose mieste ir/ar šalyje 

dalyvavusių mokinių procentinė 

dalis 2022 m. (procentinė dalis 

apskaičiuojama pagal 2022 m. spalio 

1 d. mokinių skaičiaus duomenis) - 

ne mažesnė nei 50 proc.  

2.2. Koncertuose mieste ir/ar šalyje 

dalyvavusių mokinių procentinė 

dalis 2022 m. – 67 proc. 

1.2. Užtikrinti 

kokybišką įvairių 

poreikių vaikams 

ugdymo(si) įvairovę 

1. Sudarytos sąlygos 

ugdytis įvairių 

poreikių mokiniams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sudarytos sąlygos 

ugdytis arti mokinių 

gyvenamosios 

aplinkos 

 

3. Sudarytos sąlygos 

ugdytis socialinių 

sunkumų patiriančių 

šeimų mokiniams 

 

 

 

 

 

 

4. Sudarytos sąlygos 

ugdytis spec. 

poreikių mokiniams 

1.1. 2022–2023 m. m. viso 

įgyvendinamų programų skaičius – 

43. 

1.2. 2022–2023 m. m. programose 

dalyvaujančių mokinių skaičius 

(2022 m. spalio 1 d. duomenimis) – 

1200. 

1.3. Yra mokinių, dalyvaujančių 

neformaliojo ugdymo saviraiškos 

programose (Pagrindinio ugdymo 

programos modulyje (NU), skirtame 

mokiniams pageidaujantiems 

muzikuoti tik pagrindiniu 

instrumentu) (tik muzikos 

mokykloms) – 17. 

1.4. Tėvų (globėjų, rūpintojų) l. 

gerai ir gerai vertinančių mokinių 

saviraiškos poreikius tenkinančią 

ugdymo(si) įvairovę procentinė dalis 

– 81,5 proc. 

2.1. Mokinių, dalyvaujančių 

programose, vykdomose bendrojo 

ugdymo mokyklų (ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų) patalpose, 

procentinė dalis – 20 proc. 

3.1. Mokinų, atleistų nuo mokesčio 

už mokslą procentinė dalis (2022 m. 

spalio 1 d. duomenimis) – 15 proc. 

 

 

3.2. 2021 - 2022 m. m. mokyklos 

instrumentais saviruošai 

besinaudojančių mokinių procentinė 

dalis (2022 m. spalio 1 d. 

duomenimis) – 20 proc. 

4.1. Mokinių su negalia, 

dalyvaujančių programose, skaičius 

– 25. 

 

1.1. 2022–2023 m. m. viso 

įgyvendinamų programų skaičius – 

43. 

1.2. 2022–2023 m. m. 

programose dalyvaujančių mokinių 

skaičius (2022 m. spalio 1 d. 

duomenimis) – 1281. 

1.3. Yra mokinių, dalyvaujančių 

neformaliojo ugdymo saviraiškos 

programose (Pagrindinio ugdymo 

programos modulyje (NU), 

skirtame mokiniams 

pageidaujantiems muzikuoti tik 

pagrindiniu instrumentu) (tik 

muzikos mokykloms) – 30. 

1.4. Tėvų (globėjų, rūpintojų) l. 

gerai ir gerai vertinančių mokinių 

saviraiškos poreikius tenkinančią 

ugdymo(si) įvairovę procentinė 

dalis – 86,9 proc. 

2.1. Mokinių, dalyvaujančių 

programose, vykdomose bendrojo 

ugdymo mokyklų (ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų) patalpose, 

procentinė dalis – 23 proc. 

3.1. MokinIų, atleistų nuo 

mokesčio už mokslą procentinė 

dalis (2022 m. spalio 1 d. 

duomenimis) – 24 proc. (bendrai 

100 ir 50 proc.) 

3.2. 2021 - 2022 m. m. mokyklos 

instrumentais saviruošai 

besinaudojančių mokinių 

procentinė dalis (2022 m. spalio 1 

d. duomenimis) – 30 proc. 

4.1. Mokinių su negalia, 

dalyvaujančių programose, skaičius 

– 25. 

 

1.3. Užtikrinti 

motyvuojančią, 

saugią ugdymo(si) 

aplinką, plėtojant 

tinklaveiką 

 

1. Aukštesni pamokų 

lankomumo rodikliai 

nei 2021 m. 

2. Puoselėjama 

motyvuojanti, 

mokymuisi palanki 

aplinka, stiprinamas 

ugdymo(si) proceso 

patrauklumas 

 

1.1. Pamokų lankomumo 

procentas (suminė lankytų pamokų 

proceninė dalis) – 80 proc. 

2.1. Sutartis per mokslo metus 

(lyginant 2021 m. spalio 1 d. ir 2022 

m. rugpjūčio 31 d.) savo noru 

nutraukiančių mokinių procentinė 

dalis – 10 proc. 

2.2. Mokinių, tęsiančių mokymąsi 

mokykloje ilgiau nei 2 metus 

1.1. Pamokų lankomumo procentas 

(suminė lankytų pamokų proceninė 

dalis) – 86 proc. 

2.1. Sutartis per mokslo metus 

(lyginant 2021 m. spalio 1 d. ir 

2022 m. rugpjūčio 31 d.) savo noru 

nutraukiančių mokinių procentinė 

dalis – 5,7 proc. 

2.2. Mokinių, tęsiančių mokymąsi 

mokykloje ilgiau nei 2 metus 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Užtikrinamos 

galimybės ugdytis 

virtualiose ugdymosi 

aplinkose 

 

4. Puoselėjama saugi 

mokymosi aplinka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Vykdomas 

tarptautinis 

bendradarbiavimas 

procentinė dalis mokyklos 

vykdomosiose programose 

dalyvaujančių mokinių požiūriu 

(2022 m. spalio 1 d. duomenimis) – 

81 proc. 

2.3. Mokinių, tęsiančių mokymąsi 

mokykloje ilgiau nei 4 metus 

procentinė dalis mokyklos 

vykdomosiose programose 

dalyvaujančių mokinių požiūriu 

(2022 m. spalio 1 d. duomenimis) – 

50 proc. 

2.4. Įsigytų muzikos instrumentų 

skaičius (tik muzikos mokykloms) – 

5 vnt. 

2.5. Ne mokykloje (muziejuose, 

teatruose, koncertuose, kt. aplinkose) 

organizuojamų pamokų procentinė 

dalis – 8 proc. 

2.6. Tėvų (globėjų, rūpintojų) l. 

gerai ir gerai vertinančių vaikų 

motyvacinį mokymo(si) lygmenį 

procentinė dalis – 82 proc. 

 

   3. Užtikrintas Lietuvos 

Respublikos Švietimo ir mokslo 

ministro 2007 m. kovo 29 d. 

įsakymu Nr. ISAK-555 

reglamentuotų nuostatų vykdymas. 

4.1. Užtikrintas Kauno miesto 

savivaldybės administracijos 

Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. 

kovo 8 d. įsakymo Nr. 35-156 

įgyvendinimas. 

 

4.2. Nefiksuota nelaimingų 

atsitikimų ir virusinių ligų protrūkių 

 

4.3. Tėvų (globėjų, rūpintojų) l. 

gerai ir gerai vertinančių mokinių 

savijautą mokykloje  procentinė dalis 

– 82,1 proc. 

5.1. Pasirašytų bendradarbiavimo 

sutarčių su užsienio mokyklomis 

skaičius – 2. 

 

5.2. Įvykdytų bendrų projektų 

(koncertų, parodų, kitų veiklų) su 

užsienio partneriais skaičius – 2. 

procentinė dalis mokyklos 

vykdomosiose programose 

dalyvaujančių mokinių požiūriu 

(2022 m. spalio 1 d. duomenimis) – 

84 proc. 

2.3. Mokinių, tęsiančių mokymąsi 

mokykloje ilgiau nei 4 metus 

procentinė dalis mokyklos 

vykdomosiose programose 

dalyvaujančių mokinių požiūriu 

(2022 m. spalio 1 d. duomenimis) – 

72 proc. 

2.4. Įsigytų muzikos instrumentų 

skaičius – 12 vnt. 

 

2.5. Ne mokykloje (muziejuose, 

teatruose, koncertuose, kt. 

aplinkose) organizuojamų pamokų 

procentinė dalis – 12 proc. 

2.6. Tėvų (globėjų, rūpintojų) l. 

gerai ir gerai vertinančių vaikų 

motyvacinį mokymo(si) lygmenį 

procentinė dalis – 84 proc. 

 

3. Organizuoti visuotiniai 

mokytojų skaitmeninio raštingumo 

kursai. 

 

 

4.1. Užtikrinti vaikų saugos ir 

sveikatos reikalavimai pagal HN 

20:2018 

Negauta pagrįstų nusiskundimų, 

nenustatyta ugdymo proceso 

pažeidimų. 

4.2. Nefiksuota nelaimingų 

atsitikimų ir virusinių ligų 

protrūkių 

4.3. Tėvų (globėjų, rūpintojų) l. 

gerai ir gerai vertinančių mokinių 

savijautą mokykloje  procentinė 

dalis – 83,8 proc. 

5.1. Pasirašyta bendradarbiavimo 

sutartys su Punsko (Lenkija) 

muzikos mokykla ir Siguldos 

(Latvija) meno mokykla.  

5.2. Įvykdytų bendrų projektų 

(koncertų, meistriškumo kursų) su 

užsienio partneriais skaičius – 2. 

Įgyvendinti abipusiai vizitais su 

partneriais iš Punsko ir Siguldos. 

1.4. Užtikrinti 

mokyklos veiklos 

efektyvumą, vidaus 

kontrolę, teisės aktų 

1. Mokyklos veiklos 

efektyvumas 

 

 

1.1. Mokinių skaičiaus 

programose vidurkis (2022 m. spalio 

1 d. duomenimis) – 25 mokiniai. 

1.2. Mokytojų ir vykdomų 

1.1. Mokinių skaičiaus 

programose vidurkis (2022 m. 

spalio 1 d. duomenimis) – 29 

mokiniai. 



laikymąsi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vidaus kontrolės 

priemonių 

įgyvendinimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Teisės aktų 

laikymąsis 

 

 

 

 

 

 

programų skaičiaus santykis (2022 

m. spalio 1 d. duomenimis) - 3,72/1 

 

 

1.3. Mokomųjų kabinetų  

užimtumo procentas darbo dienomis 

14.00 - 20.00 val. (2021 - 2022 m. 

m. II pusmečio ir 2022 - 2023 m. m. 

I pusmečio duomenų vidurkis) – ne 

mažesnis nei 80 proc. 

 

1.4. Mokinio mokymo(si) kainos 

per mėnesį rodiklis (gaunamas darbo 

lėšas pedagoginiam personalui 

padalijant iš mokinių skaičiaus ir 

skaičiaus 12) – ne didesnė nei 170 

eur. 

1.5. Mokyklos iš teikiamų 

paslaugų (neformaliojo ugdymo ir 

visų kitų reglamentuotų teisės aktais) 

gaunamų lėšų procentinė dalis nuo 

skiriamų savivaldybės asignavimų – 

ne mažesnė nei 6 proc. 

 

2.1. Vidaus audito, išorės 

vertinimo ataskaitose (jei buvo 

vykdyta) mokyklos veikla vertinama 

labai gerai arba gerai. 

 

 

2.2. Laiku ir tinkamai 

įgyvendintos išorės vertintojų, 

kontrolieriaus, vidaus audito ir kitų 

vertinančių institucijų  pateiktos 

rekomendacijos. 

2.3. Laikantis teisės aktų 

įgyvendinama mokyklos vidaus 

kontrolė. 

3.1. Užtikrinamas Savininko 

priimtų sprendimų savalaikis ir 

tinkamas vykdymas. 

3.2. Nenustatyti teisės aktų 

pažeidimai (jei patikrinimai buvo 

vykdomi), negauta pagrįstų 

nusiskundimų. 

 

1.2. Mokytojų ir vykdomų 

programų skaičiaus santykis (2022 

m. spalio 1 d. duomenimis) - 

3,18/1 

1.3. Mokomųjų kabinetų  

užimtumo procentas darbo 

dienomis 14.00 - 20.00 val. (2021 - 

2022 m. m. II pusmečio ir 2022 - 

2023 m. m. I pusmečio duomenų 

vidurkis) – 90 proc. 

 

1.4. Mokinio mokymo(si) kainos 

per mėnesį rodiklis (gaunamas 

darbo lėšas pedagoginiam 

personalui padalijant iš mokinių 

skaičiaus ir skaičiaus 12) – 160,9 

eur. 

1.5. Mokyklos iš teikiamų 

paslaugų (neformaliojo ugdymo ir 

visų kitų reglamentuotų teisės 

aktais) gaunamų lėšų procentinė 

dalis nuo skiriamų savivaldybės 

asignavimų – 8 proc. (5101 – 

2391399eur.,  7301 -191889 eur.) 

2.1. Atlikta EU fondų finansuoto 

projekto “Kauno 1-osios muzikos 

mokyklos infrastruktūros 

tobulinimas“ patikra. Įvertinta labai 

gerai (nefiksuota nė vieno 

pažeidimo). 

2.2. Laiku ir tinkamai 

įgyvendintos išorės vertintojų, 

kontrolieriaus, vidaus audito ir kitų 

vertinančių institucijų  pateiktos 

rekomendacijos. 

2.3. Taip.Kontrolė atliekama 

laiku. Informacija pateikiama laiku. 

 

3.1.Taip. 

 

 

3.2. Nenustatyti teisės aktų 

pažeidimai, negauta pagrįstų 

nusiskundimų. 

 

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Neįvykdytų užduočių nebuvo. 

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 
Tikslingai reaguota į karą Ukrainoje – priimti 25 mokiniai, 

kurie muzikavo savo šalyje. Sudarytos jiems sąlygos tęsti 

Mokytojai iš Ukrainos dalinosi pedagogine 

patirtimi. Kolega Aleksandr Mitrofanov dalyvavo 



muzikos mokymąsi Kaune. Taip pat įdarbinti 2 mokytojai ir 

viena akomponiatorė. 
mokyklos organizuoto tarptautinio konkurso 

OLIMPO MUSICALE vertinimo komisijos darbe. 

Sėkmingai pradėtas įgyvendinti projektas „Kauno 1-osios 

muzikos mokyklos, esančios J. Gruodžio g. 25, LT-44289 

Kaune, įstaigos kodas 190144649 mokslo paskirties pastato, J. 

Gruodžio g. 25, Kaune paprastasis remontas“ kurio metu 

keičiama mokyklos pastato stogo danga, naujinami fasadai, 

keičiami langai. 2022 m. įgyvendinta ~50 proc. projekto veiklų, 

kurios dalinai finansuojamos mokyklos spec. lėšomis (7302 ir 

7301). Viso mokykla sutaupė ir prisidėjo prie remonto 

188337,82 Eur.  

 

Bus užtikrinamos puikios ugdymosi sąlygos 

modernioje renovuotoje mokykloje, esančioje 

kultūros paveldo apsaugos zonoje. 

Organizuotas VDU kamerinio orkestro ir mokyklos geriausių 

mokinių koncertas Kauno valstybinėje filharmonijoje „Jaunieji 

fortepijono lyderiai ir VDU kamerinis orkestras“;  

Organizuotas Kalėdinis mokyklos mokomųjų kolektyvų 

koncertas Kauno valstybinėje filharmonijoje. 

Organizuotas kompozitoriaus Giedriaus Kuprevičiaus kūrinių 

atlikimo ciklas, finale suteikiant mokyklos didžiąjai salei 

kompozitoriaus Giedriaus Kuprevičiaus vardą. 

Didieji mokyklos koncertiniai renginiai įtraukė 

didžiąją dalį mokinių į koncertinę veiklą, ko 

pasekoje ženkliai padidino motyvaciją mokintis 

mokykloje ir sumažino išsibraukiančiųjų skaičių. 

Minimaliais finansiniais ištekliais suformuoti 

sėkmingi mokyklos kolektyvai išlaiko didelį 

mokinių skaičių ir dalyvauja aktyvioje koncertinėje 

veikloje ne mokykloje. Mokykloje sėkmingai 

veikia pučiamųjų, styginių ir liaudies muzikos 

instrumentų orkestrai, 2 chorai. 
Vykdyta aktyvi  GPM 1,2 proc. paramos informacinė sklaida, 

ko pasekoje parama ženkliai išaugo. GPM 1,2 proc. parama 

nuosekliai didėja: 2019 m. 4500,00 Eur.; 2020 m. - 6452,00 

Eur.; 2021 m. – 8661,34 Eur.; 2022 m. – 9839,87 Eur.   

Didėjo įmokos už paslaugas (7301) lėšų surinkimas. Vietoj 

planuotų 180900 surinkta 191889,39 Eur.  

 

Pritrauktos papildomos lėšos investuojamos į 

mokyklos gerbūvį – nupirktos kabyklos, muzikos 

instrumentai. 

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  
Pakoreguotų užduočių nebuvo 

 

III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 
 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
(pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas langelis: 
1 – nepatenkinamai; 
2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 
4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas 1□      2□       3□       4☒ 
5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas 1□      2□       3□       4☒ 
5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas 1□      2□       3□       4☒ 
5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir siekiant 

rezultatų 
1□      2□       3□       4☒ 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4☒ 
 

 

 



IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☒ 

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 
Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. Viešųjų pirkimų kompetencija. Darbas su programa VIPIS. 

7.2. Komunikacijos ir informacinių technologijų kompetencija. 

 

 
Direktorius     

 Mindaugas Labanauskas                               


