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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

(Trumpai aptariamos švietimo įstaigos strateginio plano ir įstaigos metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir 

pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai) 

2015-2018 metų strategijoje didžiausias dėmesys buvo skirtas FŠPU programų 

mokinių mokymo/si motyvacijos, pasiekimų ir pažangos augimui, įvedant įvairias mokymo/si  ir 

vertinimo formas, tam tinkamų edukacinių aplinkų įkūrimui, mokyklos ir kitų įstaigų 

bendradarbiavimo stiprinimui. Visi trys strateginiai tikslai buvo įgyvendinti.  

2018 metų veiklos plane buvo numatyti 3 tikslai: 

I tikslas „Pilnai atnaujinti pradinio, pagrindinio ugdymo grupių (FŠPU programų) mokymosi 

pasiekimų vertinimo sistemą, siekiant aiškiai ir kryptingai  išmatuoti mokinių pažangą“ sėkmingai 

įgyvendintas, pasiekti faktiniai rezultatai. 

II tikslas „Įgyvendinti mokinių kultūrines, socialines iniciatyvas, siekiant jų aktyvaus dalyvavimo 

socialinių partnerysčių pagrindu vykdomose veiklose, mokyklos įvaizdžio stiprinime“ 

įgyvendintas, pasiekti visi numatyti rezultatai.  

III tikslas „Atnaujinti edukacines erdves ir sukurti ankstyvojo ir pradinio ugdymo programos 

įgyvendinimui tinkamą aplinką, leidžiančią stiprinti motyvaciją, plėtoti vaikų kūrybiškumą“ 

įgyvendintas maksimaliai. 

2018 metais dailės mokykla susidūrė su iššūkiais, nenumatytais strateginiame ir 

metiniame veiklos planuose: buvusio M. Dobužinskio rusų kultūros ir estetinio lavinimo centro 

prijungimu ir etatinio mokytojų darbo apmokėjimo įvedimu. Šie iššūkiai sąlygojo itin padidėjusį 

mokyklos vadovų ir administracijos darbo krūvį, papildomas veiklos užduotis, visos bendruomenės 

susiklausymo ir susitelkimo pastangas. Tiek etatinis mokytojų darbo apmokėjimo įvedimas, tiek 

mokyklos reorganizacija buvo sėkmingai įgyvendinti ir sutelkė dailės mokyklos bendruomenę 

naujam kokybiniam ir kiekybiniam raidos etapui. 

 
 

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.Užtikrinti Kauno 

miesto 

savivaldybės 

tarybos 2018 m. 

balandžio 24 d. 

sprendimo Nr. T-

198 „Dėl Kauno 

Mstislavo 

Dobužinskio rusų 

kultūros bei 

estetinio lavinimo 

centro 

reorganizavimo, 

prijungiant jį prie 

Kauno Antano 

Martinaičio dailės 

mokyklos" 

įgyvendinimą 

Pasiekti, kad būtų 

realizuoti tarybos 

sprendimo 

projekte numatyti 

uždaviniai 

Įstaigos nuostatus atitinkanti 

ugdomoji veikla 

Reorganizuotos 

mokyklos 

nuostatai 2018 m. 

liepos 31 d. 

įregistruoti 

Juridinių asmenų 

registre. 

 

Sklandžiai 

perimtas Kauno 

Mstislavo 

Dobužinskio rusų 

kultūros bei 

estetinio lavinimo 

centro patikėjimo 

teise valdytas 

turtas. 

 

Su likusiais dirbti 

centro 

darbuotojais 

sudaryti darbo 

sutarčių 

pakeitimai arba 

šalių susitarimu 

jos nutrauktos. 

 

Užtikrintas 

sklandus 

edukacinės 

veiklos 

tęstinumas 

gautose patalpose, 

pagal patvirtintas 

NVŠ programas 

veikia 2 studijos 

su 4 grupėmis (58 

vaikai).  

1.2.Pasiekti 2018 

metų veiklos plane 

numatytus tikslus 

Pasiekti 

numatytus 

rezultatus pagal 

suplanuotus 

sėkmės kriterijus 

 

STRAPYJE patvirtinti 

rodikliai 

Veiklos analizės dokumentai 

Pasiekti visi 2018 

m. veiklos plane 

numatyti tikslai 

pagal suplanuotus 

sėkmės kriterijus. 

  

Mokykloje 

sukomplektuotos  

55 klasės ir 4 

dailės studijų 

grupės su 725 

mokiniais.   



 

Įgyvendinamos 2 

formalųjį švietimą 

papildančio 

ugdymo (FŠPU) 

programos 

(pradinio ir 

pagrindinio dailės 

ugdymo) ir 5 

neformaliojo 

ugdymo (NU) 

programos 

(ankstyvojo, 

išplėstinio, dailės 

mėgėjų ugdymo, 

dailės ir dizaino 

bei tradicinių 

amatų). Dvi 

neformaliojo 

dailės ugdymo 

programos gauna 

NVŠ krepšelio 

lėšas. 

1.3. Patvirtinti įstaigos 

2019-2021 metų 

strateginį planą 

Pasiekti, kad 

įstaigos 2019-

2021 metų 

strateginiam 

planui pritartų 

įstaigos 

savininkas 

Patvirtintas įstaigos 2019-

2021 metų strateginis planas 

2019-2021 metų 

mokyklos  

strateginis planas 

parengtas laiku ir 

atiduotas 

tvirtinimui 

1.4.Įvesti etatinį 

mokytojo darbo 

apmokėjimą, 

įgyvendinant 

galiojančius teisės 

aktus 

Pasiekti, kad būtų 

įgyvendinamas 

etatinis mokytojų 

darbo 

apmokėjimas 

Įgyvendinamas etatinis 

mokytojo darbo 

apmokėjimas 

Etatinis mokytojų 

darbo 

apmokėjimas 

įvestas sėkmingai, 

sklandžiai ir laiku 

pagal galiojančius 

teisės aktus   

1.5.Užtikrinti patikėto 

turto ir finansinių 

išteklių racionalų 

valdymą 

Gera vidaus darbo 

ir finansų būklės 

kontrolė 

Finansų būklės kontrolės 

vertinimas savivaldybės 

taryboje, vidaus darbo 

kontrolės vertinimas įstaigą 

kontroliuojančių institucijų 

dokumentuose 

Mokyklai 

patikėtas turtas ir 

finansiniai 

ištekliai 

naudojami 

racionaliai ir 

taupiai, 

neviršijant įstaigai 

patvirtintų 

asignavimų. 2018 

metai baigti be 

kreditorinių 

įsiskolinimų 



tiekėjams ir 

mokyklos 

darbuotojams. 

2017 metų 

„Finansų 

kontrolės būklės 

ataskaita“ 

įvertinta gerai. 
 


