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2022-2024 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

 

Metų prioritetinė veikla 
Siekiamas pokytis  

(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas) 

Siekiama 

reikšmė 

Sąsaja savivaldybės 

strateginio planavimo 

dokumentais, kurie lemia 

įstaigos 

 veiklos prioritetus 

Elektroninio lankomumo sistemos efektyvus 

panaudojimas mokinių lankomumo stebėsenai 

Skaitmenizuotu būdu pažymėtų pamokų/užsiėmimų  

dalis nuo bendro pamokų/užsiėmimų skaičiaus 

(proc.)  

65 Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2022 m. vasario 22 d. 

sprendimas Nr. T-79 "Dėl 

Kauno miesto savivaldybės 

popamokinių veiklų 

lankomumo apskaitos tvarkos 

aprašo patvirtinimo". Pastaba: 

rodiklis skaičiuojamas nuo 

2022 m. rugsėjo mėn. 1 d. 

Lankytų pamokų/užsiėmimų  dalis nuo bendro 

pamokų/užsiėmimų skaičiaus (proc.) 

60 

Ugdymo kokybės gerinimas Mokinių, nutraukusių  mokymąsi, skaičius 120 
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Dalyvaujančių vaikų skaičius neformaliojo švietimo 

programose 

850 Kauno miesto savivaldybės 

2022–2024 metų strateginis 

veiklos planas, patvirtintas 

Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2022 m. vasario 1 d.   

sprendimu Nr. T-3 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės 

2022–2024 metų strateginio 

veiklos plano patvirtinimo“. 

Vienam pedagogui tenkantis vaikų skaičius 27 

Metiniai savivaldybės biudžeto asignavimai 2022 metams - 561624 eurų 

Veiklos planu prisidedama siekiant šių   

Kauno miesto savivaldybės 2022-2024 metų  

strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių 
 Kauno miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginis veiklos planas. 

 

I SKYRIUS 

 

Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos 2022-2024 metų strateginis planas – dokumentas, kuriame, įvertinant mokyklos esamą situaciją, 

aktualias valstybines bei Kauno miesto strategines nuostatas, numatomi tolesni mokyklos vystymo strateginiai tikslai, uždaviniai, konkrečios 

realizavimo priemonės, kriterijai, rodikliai ir jų vertinimas.  

 

VEIKLOS KONTEKSTAS 

 

Mokykla, planuodama ir įgyvendindama savo veiklą, vadovaujasi Švietimo įstatymu, valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“, Geros 

mokyklos koncepcija, Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija,  Kauno miesto Savivaldybės strateginiu planu (Sumanios ir pilietiškos visuomenės 

ugdymo programa) 2022-2024, mokyklos nuostatais, veiklos tyrimais, įsivertinimo bei apklausų duomenimis, bendruomenės siūlymais. 

Kaune veikia išbaigta dailinio ugdymo sistema – nuo dailės būrelių, studijų, meninio profilio bendrojo lavinimo mokyklų ir gimnazijų iki 

aukštųjų mokyklų, rengiančių meno krypčių profesionalus – dailininkus, architektus, menotyrininkus, kūrybinių industrijų, kultūros ir paveldo 

specialistus. Neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo paslaugas teikianti Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla, 2019 metais minėjusi savo 
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veiklos 60–metį, turi aiškią, stabilią ir stiprią poziciją šioje sistemoje ir esamuoju etapu nejaučia konkurencijos. Savo dydžiu, mokytojų kvalifikacija, 

edukacinių veiklų plėtra ji yra viena pirmaujančiųjų ir visoje Lietuvoje.   

Mokyklos struktūra ir ugdymo programos. Mokykloje sėkmingai derinamas FŠPU (formalųjį švietimą papildančio ugdymo) ir NU 

(neformaliojo ugdymo) dailės programų įgyvendinimas. Šiandien įgyvendinamos 2 FŠPU programos (pradinio ir pagrindinio dailės ugdymo) ir 10 

NU programų (ankstyvojo, išplėstinio, dailės mėgėjų ugdymo bei 7 dailės studijos). Devynios neformaliojo dailės ugdymo programos gauna NVŠ 

krepšelio lėšas.  

Pagal NVŠ koncepciją, FŠPU programų paskirtis yra nuosekliai ir sistemingai ugdyti mokinių prigimtinius meninius gebėjimus, suteikti 

meninių ir bendrųjų kompetencijų, kurių reikia produktyviam dalyvavimui šiuolaikiniame kultūriniame gyvenime ir pasirenkant profesiją. FŠPU 

programos mokykloje įgyvendinamos, remiantis 2015 metais LR ŠMM ministro patvirtintomis „Rekomendacijomis dėl meninio formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo“.  

NU programų paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius. Šios programos yra ypač tinkamos mokiniams, 

suvokiantiems ir vertinantiems dailės mokyklą, kaip malonią laisvalaikio praleidimo, socializacijos vietą.  

Būtent FŠPU ir NU programų tarpdisciplininį integralumą ir prieinamumą dailės mokykla mato kaip didžiausią galimybę savo veiklos 

kiekybinei ir kokybinei plėtrai.  

Mokytojai ir personalas. Mokykloje suburtas unikalus pedagogų kolektyvas – dalis mokytojų yra žymūs menininkai, rengiantys savo kūrybos 

parodas Lietuvoje ir užsienyje, gaunantys miesto, valstybinius ir tarptautinius įvertinimus už kūrybinę bei mokslinę veiklą, patyrę pedagogai, 4 jų – 

aukštųjų mokyklų dėstytojai,  1 – humanitarinių mokslų daktarė, 1 profesorė, 2 docentai, 14 Lietuvos dailininkų sąjungos narių.. Visi mokytojai turi 

aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Iš 32 mokytojų: 4 mokytojai ekspertai, 15 mokytojų metodininkų, 6 vyr. mokytojai. Mokykloje dirba 13 techninio 

personalo darbuotojų, užtikrinančių kokybišką ir saugų bibliotekos, specializuotų studijų, visos mokyklos darbą. Mokyklos personalo ir mokytojų 

kaita natūrali, didelė dalis esamų mokytojų ir darbuotojų – patys buvę dailės mokyklos mokiniai. 

Nuo 2019 m. iš esmės keitėsi personalo veiklos struktūra: nauja mokyklos direktorė 2020 m. subūrė naują mokyklos administracijos komandą, 

buvo perskirstytos veiklos sritys ir atsakomybės, o savivaldos institucijų – Mokyklos tarybos, Darbo tarybos, Metodinės tarybos – „perkrovimas“ 

įtakojo pozityvų visos mokyklos kultūros formavimą. 

Besimokančiųjų skaičius ir jo kaita. Pradėjusi savo veiklą nuo dailės skyriaus su keliomis klasėmis, šiandien mokykla popietėmis ir vakarais 

sukviečia 908 vaikus ir suaugusiuosius iš viso Kauno miesto mokytis dailės dalykų. Turime 72 klases. Nežiūrint demografinių pokyčių, karantino, 

nuotolinio mokymo, besimokančiųjų skaičius išlieka stabilus ir netgi didėjantis. Esant pakankamai ugdymo programų pasiūlai, mokykla neturi 

problemų pritraukiant mokinius. Sunkiau juos išlaikyti, sudominti per visą 3-4 metų FŠPU programos kursą, ypač didėjant mokymosi krūviui bendrojo 

lavinimo mokykloje. Todėl būtina ištirti mokymosi sutarčių nutraukimo priežastis, vaikus nuolat motyvuoti, sudominti pažangiomis ugdymo 

nuostatomis, formomis ir metodais. 

Mokinių  pažanga ir pasiekimai. Mokykla turi seniai susiformavusią tradiciją, leidžiančią įvertinti individualią, klasės, mokyklos mokinių 

mokymosi pažangą – tai dalykinės, pusmetinės, egzamininės, metodinės peržiūros. Žinios, įgūdžiai ir gebėjimai įvertinami ir atskirų mokomųjų dalykų 
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meistriškumo konkursuose, olimpiadose. Mokinių darbai siunčiami į dailės respublikinius ir tarptautinius konkursus, dalyvavimas juose kasmet 

nuosekliai didinamas. Vis tik pagrindinė mokyklos pasiekimus įtvirtinanti forma – mokinių darbų parodos, kurių per metus surengiama apie 70 – tiek 

pačioje mokykloje ar šalia jos, tiek miesto viešosiose erdvėse.  

Kasmet mokykla išleidžia apie 30-50 pagrindinio ugdymo kurso absolventų, kuriems išduodami neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai (k 

9201 serija NV). Baigusieji dailės mokyklą neturi problemų įstoti į Lietuvos ir užsienio meninio profilio aukštąsias mokyklas. Didžiuojamės edukacine 

veikla, skirta profesiniam ugdymui ir karjerai, skatinančiais pasirinkti dailės studijų programas Lietuvoje.  

Komunikacija ir bendruomeniškumas. Įgyvendinant valstybines ir miesto strategines nuostatas, besimokantiems sukurta pakankamai saugi 

aplinka, mokykloje nėra užfiksuota smurto ir patyčių atvejų – vaikai ir mokytojai yra motyvuoti, vienijami bendro pomėgio.  

Mokykla pirmoji tarp Kauno neformaliojo ugdymo mokyklų pilnai perėjo prie elektroninio dienyno. Elektroninio dienyno teikiamos galimybės 

bei informacijos sklaida internete (mokyklos svetainė, Facebook, Instagram paskyros) supaprastino bendravimą su mokyklos bendruomenės nariais. 

Vis tik bendradarbiavimas su tėvais dar nepakankamas.  

Įsitraukdama į miesto bendruomenines veiklas, mokykla inicijuoja įdomias veiklas miesto vaikams, teikia socialinę – edukacinę – meninę 

paramą bei labdarą, aktyviai dalyvauja kitų organizuotuose projektuose ir akcijose.  

Pastatai ir edukacinės erdvės. 2018–2021 metais mokykla veikė dviejuose pastatuose: Senamiestyje ir filiale V. Krėvės prospekte. Vis tik 

siekiant optimizuoti patalpų užimtumą, taupyti biudžeto ir pajamų lėšas (komunalinėms paslaugoms, remontui, įrangai, darbo užmokesčiui), buvo 

nuspręsta papildomų patalpų atsisakyti, mokyklos veiklą sukoncentruojant Senamiestyje.  

Nuo 2007 metų vykdomas mokyklos pastato Šv. Gertrūdos g. 33 kapitalinis remontas/renovacija leido atkurti vieno gražiausių Kauno istorinių 

statinių išorinį vaizdą. Kasmet nuosekliai remontuojamas ir pastato interjeras, pritaikant ugdymui vis naujas erdves. 2021 metais pagaliau baigtas visų 

mokyklos klasių remontas, sutvarkytos buvusios itin apleistos lauko erdvės, optimizuotas patalpų užimtumas.  

Finansavimas. Mokyklos veiklos finansavimo šaltiniai yra Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšos, mokinio krepšelio lėšos, mokinių tėvų 

įnašai, nuomos ir paramos lėšos. Kasmet didėja NVŠ krepšelio lėšos. Mokykla pasižymi kai kurių rezultatų aukščiausiais rodikliais mieste: mokykloje 

žemiausias mokinio ugdymo kainos per mėnesį rodiklis tarp visų neformaliojo vaikų švietimo mokyklų (45 Eur per mėnesį), taip pat aukščiausias iš 

teikiamų paslaugų gaunamų lėšų rodiklis, lyginant su savivaldybės lėšomis (17,27 proc.).    

Šiandien auganti mokykla ieško galimybių ir toliau tobulėti, įvesdama naujas ugdymo programas, kultūrinius meninius projektus, derindama 

sukauptą patirtį su kūrybiniu entuziazmu ir edukacinių inovacijų išmanymu.  
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II SKYRIUS 

PAGRINDINIAI ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI PER 2019-2021 METUS 

 

2019-2021 m. veiklos strategija buvo orientuota į mokyklos įvairiapusį, kokybišką ir skirtingus poreikius tenkinantį dailės ugdymą tam 

pritaikytose edukacinėse aplinkose, pasitelkiant ir įveiklinant bendruomenę tiek Senamiestyje, tiek ir filiale Dainavos mikrorajone.  

Įgyvendinant mokyklos strateginio plano 2019-2021 metams I strateginį tikslą „Užtikrinti  FŠPU ir NU dailės ugdymo programų 

pasirinkimą, suderinamumą ir prieinamumą Kauno miesto vaikams ir suaugusiems“ buvo pasiekti šie pokyčiai: 

 bendras įgyvendinamų (ilgalaikių) neformaliojo švietimo programų skaičius per trejus metus padidėjo nuo 7 iki 12 (+71%); 

 mokinių skaičius padidėjo 200 (+28%) mokiniais (nuo 708 iki 908); 

 klasių/grupių skaičius išaugo nuo 55 iki 72 (+30%), iš kurių – 6 bendro lavinimo mokyklose.  

 

Padidėjo NU (neformaliojo ugdymo) programų pasiūla ir prieinamumas: 

 nuo 2 iki 9 išaugo dailės studijų (būrelių) pasiūla. 2019-2021 metais buvo akredituotos ir įgyvendinamos :„Meninė fotografija“, „Keramikos 

studija vaikams ir jaunimui“, „Grafikos technikų meno studija“, „Gatvės meno studija“, „Dailės terapija“, „Tekstilės studija“, tarpdisciplininio 

ir kompiuterinio / informacinio integralumo programos – „Dailės ir dizaino studija“, „Molio animacija“; 

 mokykloje tradiciškai veikusios NU programos „Ankstyvojo dailės ugdymo programa“ ir „Išplėstinio dailės ugdymo programa“ 2021 metais 

atnaujintos ir akredituotos, suteikiant galimybę pritraukti NVŠ tikslinio finansavimo lėšas; suaugusiesiems skirta Dailės mėgėjų programa 

pradėta organizuoti studijiniu principu; 

 mokyklos filiale V. Krėvės pr. įgyvendinamų dailės studijų (būrelių) programų skaičius išaugo nuo 2 iki 6; 2020–2021 metais jame pradėta 

įgyvendinti ir FŠPU pradinio ugdymo programa. 2021-aisiais, uždarius filialą, visos jame veikusios programos sėkmingai perkeltos į pagrindinį 

pastatą senamiestyje; 

 2021 m. mokykla pirmąkart pradėjo organizuoti užsiėmimus bendrojo lavinimo mokyklose (3 mokyklos, 3 programos, 6 grupės, 70 mokinių); 

 nuosekliai didėjo pritrauktos NVŠ tikslinio finansavimo lėšos (2018 m. - 760 Eur, 2019 m. - 3520 Eur, 2020 m. - 2650 Eur, 2021 m. - 7310 Eur). 

Pasiekti mokinių pažangos ir mokymosi rezultatai programose: 

 FŠPU pagrindinio ugdymo programą  baigiančiųjų mokinių skaičius svyruoja dėl demografinės situacijos (114/180/244), tolimesnes dailės 

krypties studijas kasmet renkasi 11-18 diplomantų;  

 stabiliai aukšti Pagrindinio ugdymo programos baigiamųjų klasių egzaminų ir įvertinimų vidurkiai – per trejus metus pakilę nuo 8,45 iki 9,2; 
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 ženkliai išaugo miesto, respublikinių, tarptautinių dailės konkursų dalyvių (nuo 250 iki 402) ir laureatų (nuo 17 iki 38) skaičius. 

 

Suorganizuoti renginiai mokinių motyvacijai ir karjeros planavimui: 

 suorganizuoti piešimo konkursai („Kiekvienoj kišenėj pavasarių šimtas!“, „Daiktai pasakoja istorijas“, „Iliustruok Žvėries istorijas!“, „Kalėdinis 

žaisliukas“) bei kasmetinė Dailėtyros olimpiada;  

 trejus metus iš eilės įgyvendintas projektas „Pabūk studentu“, bendradarbiaujant su aukštosiomis meno mokyklomis (VDA KF, Kauno Kolegija); 

mokykloje surengtos parodos, pristatančios kitų meno gimnazijų, aukštųjų mokyklų, kultūros įstaigų veiklą ir pasiekimus; 

 suorganizuoti susitikimai, paskaitos ir edukacijos su žymiais Lietuvos, Izraelio, Italijos, Japonijos ir Airijos kūrėjais bei dailės pedagogais, 

mokiniai supažindinti su portfolio paruošimo pagrindais, dailininko karjeros galimybėmis ir sėkmės istorijomis; 

 atostogų metu mūsų mokiniams suorganizuoti 22 edukaciniai užsiėmimai bei meninių veiklos. 

 įgyvendinus lankomumą skatinančias priemones (nuosekli elektroninio dienyno pildymo kontrolė, tiesioginis komunikavimas su mokinių tėvais, 

lanksti atsiskaitymų sistema, derinant kontaktinį ir nuotolinį mokymosi būdus), 8% pagerėjo pamokų lankomumas. 

 

Patobulintos pedagogų kompetencijos: 

 atestuoti 3 mokytojai (2 įgijo vyr. mokytojo, 1 – mokytojo metodininko kvalifikacines kategorijas); 

 visi mokytojai išklausė Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą; 
 pakelta visų mokytojų kvalifikacija IT taikymo pamokose srityje, 48 % mokytojų patobulino skaitmeninio raštingumo kvalifikaciją ilgalaikiuose 

kursuose ir programose; suorganizuoti papildomi individualūs pamokų vedimo Zoom platformoje mokymai ir konsultacijos, kuriuose dalyvavo 

100 % mokytojų; 

 karantino metu įgyvendintas projektas „Metodinis mėnuo: gerosios patirties sklaida, nuotolinis mokymas“, kurio metu suorganizuoti 7 

seminarai, juose savo nuotolinio mokymo gerosiomis patirtimis dalinosi 11 mokyklos pedagogų, dalyvavo 28 mokytojai.  

 

 

Įgyvendinant mokyklos strateginio plano 2019-2021 metams II strateginį tikslą „Sutelkti mokyklos bendruomenę sklandžiai ir 

veiksmingai komunikacijai, įgyvendinant kultūrines ir socialines veiklas“, buvo: 

Suorganizuoti kūrybiniai - edukaciniai renginiai, įgyvendinti partnerystės projektai: 

 2019–2021m. mokinių gebėjimai pristatyti 82 parodose viešose erdvėse, surengtos 156 kūrybinės ir metodinės mokinių parodos mokykloje ir 

jos prieigose. Mokykla didino matomumą mieste, rengdama parodas penkiuose Kauno miesto muziejuose, Kauno Filharmonijoje, dešimtyje 

bibliotekų ir jų filialų, kitose viešose erdvėse. Surengtos 3 mokinių darbų parodos kituose miestuose: Vilniuje (LR Seimas), Palangoje; 

 surengtas dailės darbų konkursas „Daiktai pasakoja istorijas“: 2020 metais kauniečiams, o 2021–aisiais – nacionaliniu mastu Lietuvos dailės 

mokyklų mokiniams;  
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 per trejus metus mokykla išplėtė savo veiklą, organizuodama dailės edukacijas miesto vaikams tradiciniuose Kauno renginiuose, muziejuose, 

ugdymo įstaigose, dienos centruose („Vaikų būrelių ir užimtumo mugė“, „Kultūrų sodas“, „Kaunas JAZZ“, „Vaikų muzikos diena“ Kauno 

filharmonijoje, Švietimo istorijos muziejuje ir kt.) – 2021m. jų surengta 9, kuriose dalyvavo daugiau nei 300 vaikų; 

 mokiniai įtraukti į tarptautinius renginius: dalyvauta Kaulinio porceliano simpoziume, Dizaino savaitėje, Kauno Bienalėje, tarptautiniame 

muzikiniame renginyje – vaikų operoje „Kirana“, trejus metus bendradarbiaujama eTwinning projekte; užmegzta partnerystė su „Kaunas 2022“ 

(„Laimės diena“, „Mitinis Kauno žvėris“ ir kt.) bei „Pažaislio muzikos festivaliu“ (sukurtas 3D animacijos serialas „Klasikinė muzika vaikų 

akimis“); 

 pasirašyta 17 bendradarbiavimo sutarčių; 

 po pandemijos 2021-aisiais metais atnaujintos edukacijos pagal Savivaldybės finansuojamą programą „Dailės edukacinės programos bendrojo 

ugdymo mokyklų mokiniams“ tapo ypač populiariomis; 

 trejus metus organizuojamas tradicinis Kauno mokyklų puošimo konkursas „Sveika gyva, Kalėdų viešnia!“ – 2020 m. atnaujintas  konkurso 

formatas, renginys integruotas į bendrą miesto Kalėdinės puošybos koncepciją, surengtos parodos, sukurti videofilmai. 

 

Įgyvendinti socialiniai projektai, teikta meninė labdara: 

 2021m. mokykla pirmąkart surengė meninį–socialinį konkursą aktualia patyčių tema Kauno miesto ir rajono vaikams „Kurk etiketę daiktui, o 

ne žmogui“: pasitelkti privatūs rėmėjai, pagaminti vandens buteliukai su vaikų kurtomis etiketėmis, laureatų darbų parodos surengtos 2-ose 

miestuose; 

 kasmet organizuojama tradicinė Kalėdinė mokyklos meninės labdaros akcija „Vaikų dovanėlės miestui“; tęstinio socialinio projekto 

„Dalinkimės“ vaikų spalvinimo knygelės padovanotos 11 įstaigų: ligoninėms, vaikų dienos centrams, senelių namams, mokykloms; 

 įgyvendinti socialiniai projektai: „Laimė sugyventi“ „Metas pakilti“; surengti parodų ciklai LSMUL Kauno klinikose, senelių socialinės globos 

namuose bei dienos centruose, policijoje; 60 piešinių padovanota Kauno Onkologijos ligoninei bei Kauno miesto poliklinikos vaikų 

procedūriniam skyriui; mokinių kurti kalėdiniai darbai papuošė Kauno vaikų reabilitacijos ligoninę. 

 

Surengti tradiciniai meniniai mokyklos renginiai:  

 tęstinės kūrybinės akcijos: „Langai“, „Molinukų kilimas“, „Kalėdų miestas“, Šv. Martyno šviesos žibintų šventė; 

 mokyklos salėje surengtos kūrybinės mokytojų parodos, mokiniams pristatyta jų meninė veikla. 2020 m. surengta jungtinė mokykloje dirbančių 

mokytojų–menininkų darbų paroda Zyplių dvare; kasmet rengiamas projektas „Mokytojo portretas“, suorganizuoti bendri mokytojų parodų, 

muziejų lankymai, šventės, motyvaciniai, psichologiniai seminarai; 

 kasmet leidžiamas mokyklos teminis kalendorius: 2019 metais – fondinių baigiamųjų darbų, 2020 – skirtas grafikos mokymui, 2021 – erdvinės 

raiškos ir skulptūros. 
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Išaugo mokyklos pasiekimų sklaida ir viešinimas: 

 mokyklos veikla viešinta ne tik miesto/rajono mastu („Kauno diena“, „Kas vyksta Kaune“, Laikinoji sostinė“, „Kaunas pilnas kultūros“), bet ir 

nacionaliniu bei tarptautiniu („Boredpanda“, „Delfi“, ir kt.); pandemijos metu, bendradarbiaujant su žiniasklaida suorganizuoti dailės konkursai 

miestiečiams;  

 suaktyvėjo mokyklos komunikacija socialinėje erdvėje – veiklos vizualinių ir informacinių pranešimų vidurkis per mėnesį vidutiniškai siekė – 

18 (Facebook) ir 8 (www.kamdaile.lt). 

 

Įgyvendinant įstaigos strateginio plano 2019-2021 metams III strateginį tikslą „Atnaujinti edukacines erdves, sukuriant tinkamą aplinką 

ugdymo proceso organizavimui bei pritaikyti jas skirtingų meninio ugdymo programų įgyvendinimui“, buvo: 

 

Suremontuota  311,97 kv. m. mokinių ugdymui skirtų patalpų Šv. Gertrūdos 33, pilnai baigtas VISŲ mokyklos klasių remontas: 

 trys piešimo klasės (120,65 kv. m.), keturios tapybos klasės (171,58 kv. m.), visose atnaujinti baldai, įranga, pagrindinis ir specialusis 

apšvietimas; 

 įrengta papildoma klasė – savo jėgomis suremontuota nenaudojama patalpa (19,74 kv. m.), įsigyta reikiama įranga Meninės fotografijos studijai 

įkurti. 

 

Atnaujintos ir suremontuotos kitos vidaus patalpos, pagerintas mokyklos gerbūvis: 

 įrengtas erdvesnis mokytojų kambarys su kompiuterizuotomis darbo vietomis, posėdžių ir poilsio zona, taip pat įrengtas poilsio/valgymo 

kambarys visiems darbuotojams, nupirkta reikiama įranga; 

 suremontavus buvusią archyvo patalpą įrengtas administracinis kabinetas (10,96 kv. m); 

 atvertos dvi papildomos laiptinės mokinių srautų valdymui užtikrinti, įrengtas modernus laiptinių apšvietimas, trys naujos priešgaisrinės laiptinių 

durys; 

 išvalyti ir dezinfekuoti seni rūsiai po mokyklos pastatu, atvertos naujos erdvės dailės darbų eksponavimui, sandėliavimui, esant būtinybei 

mokyklos rūsiai paruošti žmonių apsaugai ekstremaliųjų situacijų metu. 

 

Atnaujintos lauko erdvės, sudarytos sąlygos šiltuoju metų laiku ugdymo procesą vykdyti lauke: 

 suremontuotos III aukšto lauko terasos grindys (105 kv. m.), įrengta hidroizoliacija ir  patogi bei saugi grindų danga, sukurta  dar viena edukacinė 

erdvė, ypač tinkama tapybos, piešimo užsiėmimams; nupirktos lauko bei vidaus erdvėms tinkamos kėdės ir stalai; 

 sutvarkytas mokyklos vidinis kiemas: pertinkuota ir perdažyta yranti rytinė mokyklos pastato fasado siena, suremontuota lietaus nuvedimo 

sistema, stogelis, užsiėmimams lauke padaryti stacionarūs mediniai suolai; 

http://www.kamdaile.lt/
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 sutvarkytos buvę itin apleistos lauko erdvės už mokyklos tvoros: iškėlus komunalinių atliekų konteinerius iš mokyklai priklausančios teritorijos, 

įrengta granito skaldos danga darbuotojų automobilių parkavimui, nauji automatiniai kiemo vartai, apsaugai nuo asocialių asmenų išoriniame 

kieme įrengti papildomi vartai ir apšvietimas. 

 

Suremontuotos ir atnaujintos edukacinės erdvės mokyklos filiale V. Krėvės pr. 54 (iki 2021-07-31): 

 įrengtos anksčiau nenaudotos patalpos Grafikos studijai su spaustuve, Gatvės meno  studijai ir  FŠPU pradinukų klasei: pakeista klasių  grindų 

danga, perdažytos sienos, nupirkti arba atnaujinti mokykliniai stalai ir kėdės penkioms klasėms; 

 pakeista elektros instaliacija ir įrengti nauji šviestuvai edukacijoms skirtose I aukšto patalpose;  

 suremontuotas papildomas įėjimas į mokyklą. 

 Suderinus su Kauno miesto savivaldybe, 2021 m. operatyviai ir sklandžiai įvykdytas mokyklos veiklos ir turto perkėlimas iš mokyklos filialo V. 

Krėvės pr. 54 į pagrindinį mokyklos pastatą: optimizuotas patalpų užimtumas, sutaupyta lėšų komunalinėms išlaidoms, patalpų remontui bei 

darbo užmokesčiui, sklandžiai išspręsti žmogiškieji klausimai. 

 

Dailės pamokos aprūpintos būtina įranga, priemonėmis bei medžiagomis: 

 nupirkta: demonstracinis ekranas Meninės fotografijos studijai, 11 vnt. lengvų, saugių studijinių šviestuvų modeliams apšviesti piešimo ir tapybos 

klasėms, nauja įranga grafikos spaustuvei, 13 piešinių džiovyklių,15 molbertų, 1 stacionarus ir 5 nešiojami kompiuteriai, lavinamieji žaidimai, 

stekai, teptukai ir kitos dailės priemonės; 

 mokiniai pilnai aprūpinti: skulptūros ir keramikos užsiėmimams skirtomis medžiagomis (molis, gipsas, pigmentai ir kt.), dalinai – popieriumi, 

fotopopieriumi, įvairių rūšių dažais bei kitomis medžiagomis; 

 nupirkti rėmai su stiklais mokinių darbų eksponavimui, darbų kabinimo sistemos, įrengti stelažai mokinių darbų saugojimui mokyklos fonduose, 

atnaujinti gipsiniai modeliai piešimo pamokoms; 

 visos mokyklos patalpos aprūpintos dezinfekcinėmis priemonėmis, darbuotojai – saugos priemonėmis, įsigytas garų dezinfekatorius, patogūs 

rankšluosčių laikikliai. 

 

Apklausos parodė, kad: 

 95 % tėvų gerai ir l. gerai vertina mokyklos teikiamas paslaugas, joje dirbančius darbuotojus, kaip savo srities specialistus;  
 91% tėvų aukštai vertina vaikų motyvacinį mokymo(si) lygmenį. 
 94 % mokinių patinka pamokos, kaip naudingos ir įdomios; 
 91 % mokinių puikiai ir saugiai jaučiasi mokykloje. 
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III SKYRIUS 

STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

 

STIPRYBĖS  

 

 Vienintelė tokio tipo mokykla Kaune, siūlanti platų dailės ugdymo 

paslaugų/programų spektrą. 
 Puiki geografinė situacija – mokykla miesto centre, šalia muziejų, 

galerijų, architektūros paminklų, patogiai pasiekiama iš skirtingų 

miesto vietų. 

 Aukšta mokytojų profesinė ir kultūrinė kompetencija.  

 Aktyvi vadovų ir administracijos darbuotojų komanda. 

 FŠPU ir NU programų sutelkimas, jų suderinamumas bei galimybė 

mokiniams pereiti iš vienos programos į kitą. 

 Saugi emocinė ir fizinė mokyklos aplinka. 

 Aktyvi meninė–parodinė–edukacinė mokyklos veikla, įsitraukimas į 

konkursus ir kultūrinius projektus. 

 Stiprios mokyklos tradicijos, augantis žinomumas (viešumas), 

populiarumas. 

 Mažiausia mokinio išlaikymo kaina mieste tarp NU mokyklų, 

didžiausia įnašų dalis, lyginant su savivaldybės finansavimu. 

 Nuoseklus ir sėkmingas mokyklos gerbūvio sutvarkymas. 

 

SILPNYBĖS  

 

 Mokinių ženklus nubyrėjimas mokslo metų eigoje. 

 Didelis mokinių skaičius klasėje mokslo metų pradžioje – 

sumažėja laiko individualiam mokinio ir mokytojo bendravimui, 

konsultavimui, koregavimui pamokoje.  

 Netolygus pamokų lankomumas. 

 Nepakankamai kryptingas gabių vaikų ugdymas.  

 Nepakankamas tėvų informavimas, įtraukimas, grįžtamasis ryšys. 

 Nepakankamai aktyvi metodinės – meninės tarybos veikla. 

 Per mažas mokiniams skirtų bendruomeninių renginių skaičius. 

 Trūksta specialistų/pareigybių/kompetencijų įvykdyti naujai 

atsirandančius reikalavimus (vidaus kontrolė, finansai, VIPIS, 

lankomumo sistema ir pan.) 

 Nebaigta pastato renovacija – neįsisavinta dar 171 m2 ploto, 

neremontuoti II ir III aukštų sanitariniai mazgai. 

 

GALIMYBĖS  

 

 Ugdymo kokybės ir veiksmingumo tobulinimas.  

 Naujų dailės programų įgyvendinamas ir jų integralumas. 

 Užsiėmimų bendrojo lavinimo mokyklose plėtra. 

 NVŠ tikslinio finansavimo pritraukimo galimybės.  
 Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemos tobulinimas.  

 Produktyvi mokinių karjeros planavimo veikla. 

GRĖSMĖS  

 

 Didėjantis mokinių užimtumas bendrojo ugdymo mokyklose.  
 Didelė popamokinės veiklos pasiūla ir konkurencija mieste.  

 Požiūris į mokyklą tik kaip į socializacijos ir laisvalaikio 

praleidimo vietą gali tapti kliūtimi įgyvendinti FŠPU programose 

keliamus tikslus.  

 Didėjantis specialiųjų poreikių ir socialiai problematiškų mokinių 

skaičius. 
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 Kitataučių, spec. poreikių, turinčių mažiau motyvacijos mokytis ir 

kt. vaikų integracija.  

 Aktyvesnė ir įvairesnė bendruomeninė veikla. 

 Bendradarbiavimas su šalies ir užsienio meno mokyklomis.  

 Rėmėjų, fondų lėšų pritraukimas.  

 Geresnis įnašų surinkimas/ administravimas. 

 

 Aplinkos veiksniai (pandeminė, politinė, socialinė situacija).  

 Didėjantis DU lėšų poreikis vykdant plėtrą ir didėjant mokinių 

skaičiui.  

 Lėšų trūkumas materialinės bazės atnaujinimui.  

 

 

 

 

IV SKYRIUS  

ĮSTAIGOS VIZIJA 

Mokykla – meno buveinė, jungianti mokinį ir mokytoją per kūrybą kartu. 

 

V SKYRIUS 

ĮSTAIGOS MISIJA 

Teikti Kauno miesto gyventojų poreikius atitinkančias kokybiškas dailės krypties neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo paslaugas, užtikrinti jų 

prieinamumą ir įvairovę. 

 

VI SKYRIUS 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA 

 

Tikime mokinio sėkme: ugdome meninius gebėjimus bei įkvepiame kurti. 

Mums svarbi kūrybinė saviraiška: esame už laisvę eksperimentuoti, drąsą peržengti sienas ir laiką.  

Vertiname profesionalumą, nuolatinę pažangą, siekiame kokybės ir kaitos. 

Prisiimame atsakomybę už pareigas, poelgius ir rezultatus. 

Kuriame saugią bendruomenę, pasitikime ir rūpinamės vieni kitais, susitelkiame bendram tikslui, dalinamės idėjomis ir sėkme. 
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VII SKYRIUS 

STRATEGINIO REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

1 TIKSLAS – Užtikrinti ugdymo daile prieinamumą, įvairovę ir kokybę  – kūrybingos, motyvuotos asmenybės ugdymui 

Uždaviniai Priemonės pavadinimas Vykdytojai Planuojami rezultatai ir jų 

laikas 

Lėšų poreikis ir 

numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, mato 

vnt. 

2022 m. 2023 m. 2024 m. 

Dailės ugdymo 

programų pasiūlos ir 

prieinamumo didinimas 

 

Programų akreditavimas ir 

įgyvendinimas  

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Įgyvendintos FŠPU ir NU 

programos, stabilus 

besimokančiųjų skaičius 

2022-2024 m.; 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Dalyvaujančių 

mokinių skaičius 

neformaliojo 

švietimo 

programose 

850 850 850 

Padidinta/ užtikrinta vaikų 

poreikius atitinkanti 

pasiūla 2022-2024 m. 
Įgyvendintos 

programos 

10 11 11 

Gerai ir labai gerai 

mokyklos paslaugų 

kokybę vertinančių 

mokinių ir tėvų 

(globėjų, rūpintojų) 

dalis (%) 

80 80 80 

SUP turinčių vaikų, 

kitataučių ir mažiau 

motyvuotų vaikų 

integravimas 

Dailės ugdymo plėtra į 

bendrojo ugdymo mokyklas 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

NU programų 

prieinamumas arti vaikų 

gyvenamosios aplinkos 

2022-2024 m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokinių, 

dalyvaujančių 

programose, 

vykdomose 

bendrojo ugdymo 

mokyklų patalpose, 

dalis, (%) 

8 9 10 

NVŠ tikslinio finansavimo 

lėšų pritraukimas 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Pritrauktos NVŠ tikslinio 

finansavimo lėšos 2022-

2024 m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Gautos projektinio 

finansavimo lėšos 

veiklai (NVŠ 

tikslinio finansavi-

mo lėšos), tūkst. 

Eur 

12,0 13,0 13,0 
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Motyvacinių veiklų, 

skirtų mokinių 

mokymosi tęstinumui ir 

meninių studijų 

pasirinkimui skatinti, 

įgyvendinimas 

Edukacinių 

projektų/renginių 

meistrystei ir motyvacijai 

stiprinti, karjerai planuoti  

organizavimas 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

metodininkė 

Padidėja mokslus 

mokykloje tęsiančių, 

sėkmingai ilgalaikes 

programas baigusių 

mokinių skaičius 

Žmogiškieji 

ištekliai, įstaigos 

pajamų lėšos 

Ilgiau kaip 3 metus 

mokslus tęsiančių 

mokinių dalis (%) 

18 19 20 

Mokinių, baigusių 

programas, dalis 

(%) 

29 30 31 

Konkursų, olimpiadų 

surengimas/ organizavimas 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

metodininkė 

Išlieka stabilus ir 

mažėjantis nutraukusių 

mokymo sutartis, skaičius 
Mokinių, 

nutraukusių 

mokymosi sutartis, 

skaičius 

120 120 120 

Dalyvavimas miesto, 

respublikiniuose, 

tarptautiniuose 

konkursuose 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

metodininkė 

Lankomumo sistemos 

įgyvendinimas 

Elektroninio dienyno 

funkcijų išnaudojimas 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Užtikrinta mokinių 

lankomumo kontrolė, 

maksimaliai išnaudojant 

elektroninio dienyno 

funkcijas 2022-2024 m.;  

Padidėjęs mokinių 

lankomumas 2022-2024 m. 

Žmogiškieji 

ištekliai, įstaigos 

pajamų lėšos 

Mokinių 

lankomumas (%) 
60 62 63 

Skaitmenizuotos sistemos 

įgyvendinimas 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Skaitmenizuotu 

būdu pažymėtų 

pamokų dalis nuo 

bendro pamokų 

skaičiaus (%) 

65 66 67 

Mokytojų dalykinės ir 

socialinės 

kompetencijos atitinka 

LR Švietimo įstatymo 

(2011-03-17 Nr. XI-

1281) 49 str. ir 69 str. 

nuostatas 

Mokytojų atestavimas Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui  

Atestuoti mokytojai Žmogiškieji 

ištekliai 

Aukštesnę 

kvalifikacinę 

kategoriją įgijusių 

pedagogų skaičius 

5 3 2 

Mokytojų ir kitų darbuotojų 

kompiuterinio raštingumo, 

dalykinių ir socialinių 

kompetencijų ugdymas, 

maksimaliai apmokant iš 

įstaigos pajamų lėšų. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Įgytos kompetencijos 

2022-2024 m. 

Įstaigos pajamų 

lėšos 

 

Kvalifikacijos 

tobulinimosi dienų, 

tenkančių vienam 

pedagogui, skaičius 

(vnt.) 

5 5 5 

Išleista 

kvalifikacijai (eur.) 

3200 3200 3200 
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2 TIKSLAS – Įgyvendinti menines–edukacines veiklas, sutelkiant socialiai atsakingą mokyklos bendruomenę  

 
Uždaviniai Priemonės pavadinimas Vykdytojai Planuojami rezultatai ir jų 

laikas 

Lėšų poreikis 

ir numatomi 

finansavimo 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, 

mato vnt. 

2022 m. 2023 m. 2024 m. 

Kultūrinių - 

edukacinių veiklų 

įgyvendinimas.  

Meninių - edukacinių 

renginių mokyklos ir 

miesto mokiniams 

suorganizavimas. 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

Metodininkas 

Surengti meniniai – edukaciniai 

užsiėmimai mokyklos 

mokiniams. 

2022-2024 m. 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

įstaigos 

pajamų lėšos 

Mokyklos mokinių, 

įtrauktų į edukacijas 

bei kūrybines-

menines veiklas, 

dalis, proc. 

30 

  

 

35 35 

Įgyvendinti konkursai, 

edukacijos miesto mokiniams. 

2022-2024 m. 

Kauno miesto 

mokinių, įtrauktų į 

konkursus, 

edukacijas, skaičius 

900 1000 1100 

Meninių-kultūrinių veiklų 

plėtra respublikiniu ir 

tarptautiniu mastu. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

metodininkas 

Užmegzta partnerystė su 

užsienio mokykla (2022), 

įgyvendinti respublikiniai/ 

tarptautiniai meniniai projektai. 

2022-2024 m. 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

įstaigos 

pajamų lėšos 

Mokinių, įtrauktų į 

respublikinius/ 

tarptautinius 

renginius, proc. 

10 15 17 

Sudalyvauta 

respublikiniuose/tarptautiniuose 

renginiuose ir akcijose 

2022-2024 m. 

Mokinių darbų parodų 

surengimas mieste ir 

mokykloje. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

metodininkas 

Surengtos mokyklos mokinių 

parodos mokykloje, jos 

prieigose ir viešose erdvėse. 

2022-2024 m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Surengtų parodų 

skaičius 

60 63 65 

Saugios aplinkos,  

socialiai atsakingos 

veiklos 

Socialinių renginių ir 

iniciatyvų įgyvendinimas 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

metodininkė 

Surengti socialinį sąmoningumą 

skatinantys, prevenciniai 

renginiai ir iniciatyvos. 

2022-2024 m. 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

įstaigos 

pajamų lėšos 

Mokinių saugiai ir 

gerai besijaučiančių 

ugdymo įstaigoje 

dalis nuo bendro 

80 80 80 
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užtikrinimas 

mokykloje 

Žmogiškųjų išteklių 

sutelkimas norminių 

reikalavimų užtikrinimui 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

ūkio 

reikalams, 

metodininkas 

Pakelta darbuotojų kvalifikacija 

civilinės saugos, asmens 

duomenų apsaugos, higienos ir 

kt. reikalavimų srityje 2022-

2024 m.  

Įstaigos 

pajamų lėšos 

įstaigą lankančių 

skaičiaus  (proc.) 

Sukurta mokiniui palanki 

aplinka. 

Mokyklos 

bendruomenės 

sutelkimas 

sklandžiai 

komunikacijai 

Bendruomeninių 

mokyklos veiklų 

įgyvendinimas. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

metodininkė 

Surengtos naujos 

bendruomeninės iniciatyvos, 

įgyvendinti tęstiniai renginiai 

2022-2024 m. 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

įstaigos 

pajamų lėšos 

Renginių, 

iniciatyvų skaičius 

3 4 4 

Išorinės komunikacijos 

sustiprinimas 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

metodininkas 

Atnaujinta mokyklos internetinė 

svetainė 2024 m. 

Svetainės 

atnaujinimui išleista 

lėšų (tūkst. Eur) 

- - 4,0  

 

Padidėjęs mokyklos viešumas 

žiniasklaidoje ir socialinėje 

erdvėje 2022-2024 m. 

 

 

3 TIKSLAS – Atnaujinti edukacines ir bendrąsias aplinkas, sukuriant tinkamas sąlygas ugdymo proceso modernizavimui  

Uždaviniai Priemonės pavadinimas Vykdytojai Planuojami rezultatai ir jų 

laikas 

Lėšų poreikis 

ir numatomi 

finansiniai 

šaltiniai 

Rezultato vertinimo kriterijus 

Pavadinimas, 

mato vnt. 

2022 m. 2023 m.  2024 m. 

Edukacinės bazės 

stiprinimas 

šiuolaikinėmis 

mokomosiomis 

priemonėmis 

Informacinių 

komunikacinių priemonių 

bei įrangos įsigijimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

Įsigyta informacinių 

komunikacinių, šiuolaikinių 

ugdymui skirtų priemonių ir 

mokomosios kompiuterinės 

programos 

2022-2024 m.  

21,00 tūkst.€ 

Įstaigos pajamų 

ir NVŠ lėšos 

 

 

Išleista lėšų, 

(tūkst. Eur)  

  

7,0 7,0 7,0 

Reikiamų  priemonių 

meniniam ugdymui 

įsigijimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, ūkio 

reikalams 

Įsigyta įranga, priemonės 

darbų eksponavimui, 

edukaciniams renginiams ir 

dailės pamokoms  

2022-2024 m.  

44,00 tūkst.€ 

Įstaigos pajamų 

ir NVŠ lėšos 

Išleista lėšų, 

(tūkst. Eur)  

  

14,0 15,0 15,0 
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Visų programų mokiniai 

aprūpinti pagrindinėmis 

mokymo priemonėmis, 

medžiagomis 2022-2024 m. 

 

Bibliotekos pritaikymas 

edukacinei veiklai ir 

informaciniam 

bendruomenės 

aprūpinimui. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, ūkio 

reikalams 

Bibliotekos fondai atnaujinti, 

papildyti naujais dailės 

leidiniais 

2022-2024 m. 

2,6 tūkst.€  

Įstaigos pajamų  

lėšos 

Išleista lėšų, 

(tūkst. Eur)  

  

0,6 1,0 1,0 

Mokyklos pastato 

vidaus remonto 

darbų vykdymas 

pagal „Mokyklos 

pastato techninį 

projektą 1C3p“ 

Sanitarinių mazgų 

remontas (73 m2) 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams, 

įmonė laimėjusi 

konkursą 

Suremontuoti  II ir III aukštų 

sanitariniai mazgai (73 m2) 

atitinka Lietuvos higienos 

normos HN 21:2011 

reikalavimus 2022-2023 m.  

70,0 tūkst.€ 

įstaigos pajamų 

lėšos 

50,0 tūkst.€ 

Savivaldybės 

lėšos 

Pastatų 

remonto 

išlaidos per 

metus (tūkst. 

Eur) 

65,0 55,0 - 

Bibliotekos remontas (26 

m2) 

 Suremontuota biblioteka, 

atnaujinti esami baldai 

2023 m. 

10,00 tūkst.€ 

Įstaigos pajamų 

lėšos 

Pastatų 

remonto 

išlaidos per 

metus (tūkst. 

Eur) 

- 10,0 - 

I aukšto mažojo holo 

remontas 

 Suremontuotas I aukšto 

praėjimas jungiantis Šv. 

Gertrūdos g. su kiemeliu, 

atsiranda papildomos erdvės 

ekspozicijoms  

 

40,00 tūkst.€ 

Įstaigos pajamų 

lėšos 

Pastatų 

remonto 

išlaidos per 

metus (tūkst. 

Eur) 

- - 40,0 

Šildymo sistemos 

atnaujinimas 

 Pilnai baigta remontuoti II 

aukšto patalpų šildymo 

sistema, seni radiatoriai 

pakeisti naujais 2023 m. 

7,00 tūkst.€ 

Įstaigos pajamų 

lėšos 

Pastatų 

remonto 

išlaidos per 

metus(tūkst. 

Eur) 

- 7,0 - 
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VIII SKYRIUS 

STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS 

 

1 TIKSLAS –  

 Pasiektas faktinis rezultatas 

(sutampantis su esančiu strateginio planavimo 

sistemoje 
Valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybes 

lėšos 

Specialiosios 

lėšos 
Parama 

Kiti 

finansavimo 

šaltiniai 
2022 m. 2023 m. 2024 m. 

         

         

         

Išvada apie pasiektą tikslą 

 

 

 

2 TIKSLAS –  

 Pasiektas faktinis rezultatas 

(sutampantis su esančiu strateginio planavimo 

sistemoje 
Valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybes 

lėšos 

Specialiosios 

lėšos 
Parama 

Kiti 

finansavimo 

šaltiniai 
2022 m. 2023 m. 2024 m. 

         

         

         

Išvada apie pasiektą tikslą      
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 3 TIKSLAS –  

 Pasiektas faktinis rezultatas 

(sutampantis su esančiu strateginio planavimo 

sistemoje 
Valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybes 

lėšos 

Specialiosios 

lėšos 
Parama 

Kiti 

finansavimo 

šaltiniai 
2022 m. 2023 m. 2024 m. 

         

         

         

Išvada apie pasiektą tikslą      

 

 

 

 

Direktorė         Margarita Ramonienė 

 

 

 

 

PRITARTA 

Kauno A. Martinaičio dailės mokyklos tarybos  

2022 m. kovo 28  d.  

posėdžio protokolu Nr. (PP)-1.5-02 


