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KAUNO ANTANO MARTINAIČIO DAILĖS MOKYKLOS 

 

2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

I SKYRIUS 

ĮVADAS 

 

 

1. Įstaigos socialinis kontekstas. Kauno Antano Martinaičio mokykla – neformaliojo švietimo 

įstaiga, dirbanti pagal FŠPU ir NU dailės programas, teikianti neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų 

švietimo paslaugas. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. 

T-198 mokykla buvo reorganizuota, prijungiant Kauno Mstislavo Dobužinskio rusų kultūros ir 

estetinio lavinimo centrą. Mokykla yra vienintelė tokio tipo ugdymo institucija Kaune, todėl ją 

lanko vaikai ir suaugusieji iš viso miesto ir rajono. Turime mokinių iš 16 miesto darželių, 73 

miesto bei rajono pradinių mokyklų, progimnazijų ir gimnazijų. Mokyklą lanko 4 socialiai 

remtinų šeimų vaikai,  9 neįgalieji,  5 globos statusą turintys vaikai, 108 daugiavaikių šeimų 

vaikai, atleisti nuo mokesčio už mokslą.  

2. Mokinių skaičiaus Įstaigoje kaita. Mokinių skaičiaus vidurkio kaita 1–4, 5–8, 9–10 ir  11–

12  klasėse. Bendras mokinių skaičius mokykloje padidėjo, įvedus naujas NU programas Krėvės 

pr. 54 patalpose.  

Mokinių amžiaus 

grupės 

2017/2018 m.m 2018/2019 m.m 

Ikimokyklinės grupės 36 26 

1-4 klasės 220 229 

5-8 klasės 228 237 

9-10 klasės 87 77 

11 – 12 klasės 58 54 

Suaugusiųjų grupės 51 43 

Dailės studijos mišraus 

amžiaus grupėms 

- 59 

 679 725 

 

Eil. 

Nr. Programos/užsiėmimo pavadinimas 

Skirta 

valandų 

per 

savaitę 

Lankančių 

mokinių 

skaičius 

 1. Ankstyvojo  dailės ugdymo  programa (NU)  4  58 

2. Pradinio dailės ugdymo programa (FŠPU) 6 266 

3. Pagrindinio dailės ugdymo programa (FŠPU) 12 286 

4. Išplėstinio dailės  ugdymo programa  (NU) 9 13 

5. Dailės mėgėjų programa (NU) 4 43 

6. Dailės ir dizaino studija (NVŠ) 4 39 

7.  Lietuvos tautų tradicinių amatų studija (NVŠ) 4 20 

 

3. Įgijusių vidurinį ir pagrindinį išsilavinimą mokinių dalis. 2018 m. išduoti  46 Neformaliojo 

vaikų švietimo pažymėjimai (k 9201 serija NV) baigusiems FŠPU pagrindinio ugdymo 

programą. 



 

 

4. Mokinių, ugdomų pagal neformaliojo švietimo programas, dalis. 100 proc. Iš jų pagal FŠPU 

programas mokosi 552, pagal NU programas –  173 mokiniai. 

5. Mokinių lankomumo duomenys. Lankomumo analizė parodė, kad pamokas kartais praleidžia 

iki 40 proc. mokinių. Nelankymo priežastys: padidėjęs krūvis bendrojo lavinimo mokyklose 

(renginiai, namų darbai), per didelis užimtumas, liga. Atsižvelgiant į šiuos duomenis, mokiniams 

sudaromas lankstus grafikas, leidžiama dailės užsiėmimus lankyti su kitomis klasėmis jiems 

patogesniu laiku. 

6. Mokytojų skaičiaus kaita, mokytojų, turinčių pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją, dalis. 
Visi mokyklos mokytojai yra įgiję atitinkamą dalykinę bei pedagoginę kvalifikacijas. Iš 25 

mokyklos mokytojų 4 turi mokytojo eksperto, 13 – mokytojo metodininko, 3 – vyr. mokytojo, 

6– mokytojo kvalifikacines kategorijas, 1- pradedanti mokytoja. Per metus atleistos dvi 

mokytojos (išvyko dirbti į kitus miestus), 3 mokytojai priimti (1 pastoviai, 2 – su terminuotomis 

darbo sutartimis) 

7. Žemės panaudos sutartis. Yra. 

8. Higienos pasas. Yra. 

9. Energijos vartojimo auditas. Yra. 

 

 

 

II SKYRIUS 

PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija 
 

  

Finansinių išteklių gavimo ir panaudojimo analizė pagal atskirus finansavimo šaltinius 

Programa:  Formuoti efektyvų formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų tinklą (02.01.01.) 

 Ugdymo kokybės gerinimas Kauno A. Martinaičio dailės mokykloje (02.01.01.161.) 

Finansavimo šaltinis:  Mokinio krepšelio lėšos (41) 

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:  neformalus vaikų švietimas (09.05.01.01.) 

 

2016 m. 

Kodas Sąmatos straipsnių pavadinimas Planas  

(€) 

Įvykdymas 

(€) 

Trūkumas (€) 

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais 8600,00 8600,00 - 

2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos 2700,00 2700,00 - 

 Viso: 11300,00 11300,00  

 

2017 m. 

Kodas Sąmatos straipsnių pavadinimas Planas  

(€) 

Įvykdymas 

(€) 

Trūkumas (€) 

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais 9300,00 9300,00 - 

2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos 2800,00 2800,00 - 

 Viso: 12100,00 12100,00  

 

2018 m. 

Kodas Sąmatos straipsnių pavadinimas Planas  

(€) 

Įvykdymas 

(€) 

Trūkumas (€) 

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais 31257,00 31257,00 - 

2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos 9514,00 9514,00 - 

 Viso: 40771,00 40771,00  

 

Programa:  Formuoti efektyvų formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų tinklą (02.01.01.) 



 

 

 Ugdymo kokybės gerinimas Kauno A. Martinaičio dailės mokykloje (02.01.01.161.) 

Finansavimo šaltinis:  NVŠ lėšos biudžetinių įstaigų mokytojų DU apmokėjimui  (4607) 

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:  neformalus vaikų švietimas (09.05.01.01.) 

 

 

2018 m. 

Kodas Sąmatos straipsnių pavadinimas Planas  

(€) 

Įvykdymas 

(€) 

Trūkumas (€) 

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais 4661,00 4661,00 - 

2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos 1420,00 1420,00 - 

 Viso: 6081,00 6081,00  

 

Programa:  Formuoti efektyvų formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų tinklą (02.01.01.) 

 Ugdymo kokybės gerinimas Kauno A. Martinaičio dailės mokykloje (02.01.01.161.) 

Finansavimo šaltinis:  Biudžetinių įstaigų patalpų nuoma (7101) 

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:  neformalus vaikų švietimas (09.05.01.01.) 

 

2016 m. 

Kodas Sąmatos straipsnių pavadinimas Planas  

(€) 

Įvykdymas 

(€) 

Trūkumas (€) 

2.2.1.1.1.10. Kitos prekės 1600,00 1600,00 - 

 Viso: 1600,00 1600,00  

 

2017 m. 

Kodas Sąmatos straipsnių pavadinimas Planas  

(€) 

Įvykdymas 

(€) 

Trūkumas (€) 

2.2.1.1.1.10. Kitos prekės 1600,00 1470,64 - 

 Viso: 1600,00 1470,64  

 

2018 m. 

Kodas Sąmatos straipsnių pavadinimas Planas  

(€) 

Įvykdymas 

(€) 

Trūkumas (€) 

2.2.1.1.1.23. Ūkinio inventoriaus įsigijimo 

išlaidos 

600,00 436,81 - 

2.2.1.1.1.30.2. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos (paslaugos) 

1000,00 1000,00 - 

 Viso: 1600,00 1436,81  

 

Programa:  Formuoti efektyvų formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų tinklą (02.01.01.) 

 Ugdymo kokybės gerinimas Kauno A. Martinaičio dailės mokykloje (02.01.01.161.) 

Finansavimo šaltinis:  Įmokos už paslaugas biudžetinėse įstaigose (7301) 

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:  neformalus vaikų švietimas (09.05.01.01.) 

 

2016 m. 

Kodas Sąmatos straipsnių pavadinimas Planas  

(€) 

Įvykdymas 

(€) 

Trūkumas (€) 

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais 9200,00 9200,00  

2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos 2900,00 2850,16  

2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos 1600,00 1596,62  

2.2.1.1.1.8. Spaudiniai 2000,00 2000,00  

2.2.1.1.1.10. Kitos prekės 16300,00 15427,37  

2.2.1.1.1.11 Komandiruotės 200,00 21,50  

2.2.1.1.1.15. Ilgalaikio materialiojo turto 

einamasis remontas 

36000,00 32068,16  



 

 

2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas 900,00 681,38  

2.2.1.1.1.20. Komunalinės paslaugos 5400,00 5032,19  

2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos 8000,00 7990,06  

3.1.1.3.1.2. Kitos mašinos ir įrenginiai 6100,00 6092,41  

 Viso: 88900,00 82959,85  

 

2017 m. 

Kodas Sąmatos straipsnių pavadinimas Planas  

(€) 

Įvykdymas 

(€) 

Trūkumas (€) 

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais 29100,00 19897,18 - 

2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos 6900,00 2444,51 - 

2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos 1700,00 1391,91 - 

2.2.1.1.1.8. Spaudiniai 1000,00 112,14 - 

2.2.1.1.1.10. Kitos prekės 7800,00 4102,01 - 

2.2.1.1.1.15. Ilgalaikio materialiojo turto 

einamasis remontas 

30300,00 30289,18 - 

2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas 400,00 400,00 - 

2.2.1.1.1.20. Komunalinės paslaugos 4700,00 2820,64 - 

2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos 8700,00 7362,67 - 

3.1.1.3.1.2. Kitos mašinos ir įrenginiai 3000,00 2727,34 - 

 Viso: 93600,00 71547,58 - 

 

2018 m. 

Kodas Sąmatos straipsnių pavadinimas Planas  

(€) 

Įvykdymas 

(€) 

2018-12-14 

Trūkumas (€) 

2.2.1.1.1.05.2. Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 2461,52 1278,02  

2.2.1.1.1.11. Komandiruočių išlaidos 1085,00 1047,00  

2.2.1.1.1.15.2. Materialiojo turto paprastojo 

remonto išlaidos 

44300,00 39457,41  

2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 1000,00 235,00  

2.2.1.1.1.20.1. Šildymas 7000,00 4351,98  

2.2.1.1.1.20.2. Elektros energija 4500,00 2705,80  

2.2.1.1.1.20.3. Vandentiekis ir kanalizacija 500,00 101,31  

2.2.1.1.1.20.4. Šiukšlių išvežimo išlaidos 800,00 454,96  

2.2.1.1.1.21.1. Informacinių technologijų prekių ir 

paslaugų įsigijimo išlaidos (prekės) 

2150,00 891,35  

2.2.1.1.1.21.2. Informacinių technologijų prekių ir 

paslaugų įsigijimo išlaidos 

(paslaugos) 

1000,00 999,66  

2.2.1.1.1.23. Ūkinio inventoriaus įsigijimo 

išlaidos 

9672,38 2385,32  

2.2.1.1.1.30.1. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos (prekės) 

9900,00 5294,59  

2.2.1.1.1.30.2. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos (paslaugos) 

3457,53 2913,05  

3.1.1.3.1.2. Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo 

išlaidos 

7500,00 1948,10  

3.1.1.5.1.1. Kito ilgalaikio materialiojo turto 

įsigijimo išlaidos 

1000,00 0,00  

 Viso: 96326,43 64095,81  

 

Įmokų už paslaugas mokykloje 2018 m. gruodžio 1 d. gauta 77,5 tūkst.€. Gautos įmokos 

naudojamos pagal parengtą ir patvirtintą „Įmokos už paslaugas biudžetinėse įstaigose (7301)“ sąmatą. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Atlikti ilgalaikio materialiojo turto einamojo remonto darbai 2018 metais įstaigos pajamų 

lėšomis: 

Eil. Nr. Darbų atlikimo laikas Atlikti remonto darbai Suma, € 

 

1. 

 

Birželio-rugpjūčio mėn. 

Vidaus patalpų remonto apdailos 

darbai pradinio ir ankstyvojo ugdymo 

klasėse 

 

39375,91 

2. Rugpjūčio mėn. Mokyklos kiemelio topografinio 

plano parengimas 

350,00 

3.  Spalio mėn.  Mokyklos kiemelio techninio 

projekto parengimas 

1000,00 

 

 

 Atnaujintas mokyklos inventorius 2018 metais įstaigos pajamų lėšomis: 

 

Ugdymo inventorius ir prekės 

Eil. Nr. Inventoriaus pavadinimas Matavimo vnt. Kiekis Suma, € 

1. Kabinimo sistemos vnt. 40 1631,50 

2. Molio masė t 2,5 937,75 

3. Glazūros skulptūros darbeliams kg 10 45,98 

4. Pigmentai skulptūros darbeliams kg 3,9 185,73 

5. Knygos vnt. 21 433,67 

6. Roletai ansktyvojo ugdymo klasėse vnt. 2 102,16 

7. Dažai ir pigmentai   128,33 

 

Kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimas 

Eil. Nr. Inventoriaus pavadinimas Matavimo vnt. Kiekis Suma, € 

1. Toneriai spausdintuvams vnt. 3 244,00 

2. Spausdintuvas vnt. 2 1673,43 

3. Projektorius vnt. 1 1161,60 

 

 

Ūkinis inventorius 

Eil. Nr. Inventoriaus pavadinimas Matavimo vnt. Kiekis Suma, € 

1. Vamzdžiapjovė vnt. 1 261,97 

2. Elektriniai vandens šildytuvai (V. Krėvės 

pr.) 

vnt. 2 179,80 

3. Plautuvės (V. Krėvės pr.) vnt. 2 66,40 

4. Šviestuvai ir lemputės (V. Krėvės pr.) vnt. 7 103,39 

5. Vėjapjovė (V. Krėvės pr.) vnt. 1 199,00 

6. Spynos (V. Krėvės pr.) vnt. 7 82,37 

7. Mokyklos iškabos gamyba ir montavimas 

(V. Krėvės pr.) 

vnt. 1 160,93 

8. Praustuvų maišytuvai (V. Krėvės pr.) vnt. 3 78,52 

9. Baldai ankstyvojo ugdymo klasei vnt. 1 176,59 

10. Baldai pradinio ugdymo klasėms vnt. 14 4623,41 

 

Reprezentacinės prekės ir išlaidos 

Eil. Nr. Inventoriaus pavadinimas Matavimo vnt. Kiekis Suma, € 

1. Maišeliai su mokyklos logotipu vnt. 500 738,10 



 

 

2. Kalendorius vnt 70 461, 00 

3. Ženkliukai su mokyklos logotipu vnt 100 48,00 

4. Pieštukai, tušinukai su mokyklos logotipu vnt. 800 450,00 

 

 

 

 

Programa:  Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa  (02.01.01.) 

 Pastatų ir kiemo statinių priežiūra ir remontas  (02.01.01.001.) 

Finansavimo šaltinis:  Savivaldybės biudžeto lėšos (5101) 

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:  neformalus vaikų švietimas (09.05.01.01.) 

 

2017 m. 

Kodas Sąmatos straipsnių pavadinimas Planas  

(€) 

Įvykdymas (€) Trūkumas (€) 

2.2.1.1.1.15. Ilgalaikio materialiojo turto 

einamasis remontas (san. mazgų 

remontas) 

66451,15 28200,00 38251,15 

 Viso: 66451,15 28200,00 38251,15 

 

2018 m. 

Kodas Sąmatos straipsnių pavadinimas Planas  

(€) 

Įvykdymas (€) Trūkumas (€) 

2.2.1.1.1.15. Ilgalaikio materialiojo turto 

einamasis remontas (WC) 

38251,15 0,00 38251,15 

2.2.1.1.1.30.2. Kiemelio techninis projektas 2000,00 2000,00 - 

 Viso:  2000,00 38251,15 

 

Programa:  Formuoti efektyvų formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų tinklą (02.01.01.) 

 Ugdymo kokybės gerinimas Kauno A. Martinaičio dailės mokykloje (02.01.01.161.) 

Finansavimo šaltinis:  Savivaldybės biudžeto lėšos (5101) 

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:  neformalus vaikų švietimas (09.05.01.01.) 

 

Išlaidų 

ekonominės 

klasifikacijos 

kodas 

 

Išlaidų pavadinimas 

 

Sąmata 2016 

m. (€) 

 

Sąmata 2017 

m. (€) 

 

Sąmata 2018 

m. (€) 

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis 318000,00 302300,00 331727,06 

2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos 98500,00 97600,00 101403,35 

2.2.1.1.1.05. Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 300,00 200,00 700,00 

2.2.1.1.1.20.1. Šildymas 19500,00 17000,00 10400,00 

2.2.1.1.1.20.2. Elektros energija 1800,00 1500,00 1693,17 

2.2.1.1.1.20.3. Vandentiekis ir kanalizacija 300,00 300,00 468,56 

2.2.1.1.1.20.4. Šiukšlių išvežimo paslaugos 1100,00 700,00 1045,97 

2.2.1.1.1.23. Ūkio inventoriaus įsigijimo išlaidos 0,00 0,00 710,00 

2.2.1.1.1.30.1. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos (prekės) 

400,00 100,00 600,00 

2.2.1.1.1.30.2. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos (paslaugos) 

300,00 400,00 0,00 

2.7.2.1.1.2. Socialinė parama natūra 0,00 1000,00 1100,00 

2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais 0,00 0,00 1635,85 

 Viso: 440200,00 421100,00 451483,96 

 



 

 

 Savivaldybės biudžeto lėšos naudojamos taupiai ir tikslingai. 2018 metais planuojame su 

darbuotojais atsiskaityti pilnai ir už gruodžio mėn., taip pat planuojame 2018 metus baigti be kreditorinių 

įsiskolinimų tiekėjams. 

 

 

 

 

GAUTA PARAMA 

 

2016 m. 

Išorės lėšos 

(€) 

2016 m.  

Lėšų šaltinis 

2017 m. 

Išorės lėšos 

(€) 

2017 m.  

Lėšų šaltinis 

2017 m. 

Išorės lėšos 

(€) 

2017 m.  

Lėšų šaltinis 

525,02 Pagal LR labdaros 

ir paramos 

 įstatymą gautos 

lėšos (2% GPM) 

1904,19 Pagal LR labdaros 

ir paramos 

įstatymą gautos 

lėšos (2% GPM) 

274,12 Pagal LR 

labdaros ir 

paramos įstatymą 

gautos lėšos (2% 

GPM) 

 

 

 

 

Pagal LR labdaros ir paramos įstatymą gautų lėšų ( 2% GMP ) panaudojimas 

 

Metai Gautos lėšos (€) Lėšų panaudojimas (€) 

2016 525,02 Išlaidų nebuvo 

2017 1904,19 Įsigyta: 

 inventorius ir prekės naujai įrengtiems 

san.mazgams – 2177,53€ 

  linoleumas grafinės kompozicijos darbams – 

105,60€ 

 Molio masė skulptūros pamokoms – 345,58€ 

 2 metaliniai stelažai skulptūros klasėms – 

351,12€ 

2018 274,12 Išlaidų nebuvo 

 



 

 

 



 

 

 

Informacija apie Įstaigos valdomo pastato fizinę būklę 
 

Informacija apie Įstaigos valdomo pastato fizinę būklę (Šv. Gertrūdos g. 33, Kaunas) 
 

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas (2018 m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis) 
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Atsižvelgiant į inžinerinių tinklų 

nusidėvėjimą būtina tęsti 

techniniame projekte numatytus 

darbus. Remontuoti II ir III 

aukštų san. mazgus, vidaus 

patalpas, keisti grindų dangą ir 

šviestuvus. Terasoje reikia 

įrengti hidroizoliaciją, 

deformacines ir temperatūrines 

siūles bei perklijuoti plyteles.  

Lauko sienas apsaugoti nuo 

drėgmės (įrengti drenažą ar 

hidroizoliaciją) 

 

Santrumpos:  NR – nereikalingas remontas, P – reikalingas paprastasis remontas, K – reikalingas kapitalinis remontas, AB – avarinė būklė, AK – atliktas kapitalinis remontas, AP – atliktas 

paprastasis remontas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Informacija apie Įstaigos valdomo pastato fizinę būklę (V. Krėvės pr. 54, Kaunas) 
 

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas (2018 m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis) 
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Komentarai 
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Pastato inžineriniai tinklai 

kritinės būklės. Būtina 

remontuoti pastato kanalizacijos 

vamzdynus ir išorės drenažą 

(rūsyje kaupiasi buitinės 

nuotekos). Vandentiekio 

vamzdynai blogos būklės. 

Reikalingas išorės sienų 

kapitalinis remontas (patalpose 

pelija sienos). Klasėse ir 

koridoriuose atlikti remontą 

(tinkuoti, dažyti sienas lubas , 

keisti grindų dangą, šviestuvus, 

sutvarkyti elektros instaliaciją). 

 

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. 



 

 

Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus 
 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 
Pilnai atnaujinti 

pradinio, pagrindinio 

ugdymo grupių 

(FŠPU programų) 

mokymosi pasiekimų 

vertinimo sistemą, 

siekiant aiškiai ir 

kryptingai  išmatuoti 

mokinių pažangą. 

 

 

Atliktas 1 tyrimas apie 

mokinių mokymosi 

pažangą ir jos vertinimą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surengta mokinių 

apklausa apie vertinimo 

sistemos aiškumą.  

Atliktas tyrimas, 

atskleidžiantis mokytojų 

požiūrį į vertinimo 

sistemą mokykloje, 

rezultatai išanalizuoti 

metodinėje taryboje.  

Atliktas tyrimas apie 

mokykloje vykdomų 

edukacinių projektų 

įtaką mokinių 

mokymosi pažangai, 

paskelbtas straipsnis, 

perskaityti pranešimai 2 

tarptautinėse 

konferencijose. 

Atlikti keli tyrimai, 

informacija apibendrinta 

ir paskleista 

moksliniuose 

pranešimuose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įgyvendinta dauguma 

strateginiame plane 

numatytų edukacinių 

projektų, skatinančių 

mokinių meistriškumą, 

kūrybiškumą bei 

motyvaciją. 

Patraukliomis formomis 

patikrintos mokinių 

žinios ir meistrystė. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įgyvendinti visi 

strateginiame plane 

numatyti edukaciniai 

projektai, skatinantys 

mokinių pažangą: 

„Kuriame kartu su 

studentais“, „Kviestinis 

mokytojas“, „Pamoka 

muziejuje“, „Pažink 

mokytojo kūrybą“, 

sukurtas naujas - 

„Performansas“. 

Surengtas 

teorinis/praktinis 

užsiėmimas – edukacija 

”Inovatyvių 

technologijų taikymas 

keramikos mene”.  

Surengta Dailės istorijos 

olimpiada pagrindinio 

dailės ugdymo grupių 

mokiniams, piešimo 

konkursas vyresniųjų 

klasių  mokiniams 

„Didelis ir mažas“. 

Įkurta mokinių 

parodoms skirta galerija 

„Skersvėjis“. 

Bus parengti ir 

įgyvendinti visi 

edukaciniai projektai, 

numatyti strateginiame 

plane, sukurti nauji. 

Išbandytos, 

įgyvendintos ir 

įtvirtintos naujos, 

netradicinės mokinių 

žinių ir gebėjimų 

vertinimo formos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sukurtas naujas 

vertinimo  aprašas. 

 

Sukurtas, išdiskutuotas 

bendruomenėje  ir 

patvirtintas mokinių 

pažangos ir pasiekimų 

vertinimo aprašas. 

  

Sukurta, išbandyta ir 

patvirtinta vertinimo 

sistema, užtikrinanti 

nuoseklų bei objektyvų 

mokymosi proceso ir jo 

rezultatų įvertinimą. 

Komentaras.  Pasiekti faktiniai rezultatai. 

 

 

 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 
Įgyvendinti mokinių 

kultūrines, socialines 

iniciatyvas, siekiant 

jų aktyvaus 

dalyvavimo 

socialinių 

partnerysčių 

pagrindu vykdomose 

veiklose, mokyklos 

įvaizdžio stiprinime. 

 

 

3-5 konkursais 

padidintas mokinių 

aktyvumas konkursinėje 

veikloje Lietuvoje. 

 

 

 

Sudalyvauta 4-uose 

miesto, 6-uose 

respublikiniuose ir 11-

oje tarptautinių dailės 

konkursų (dalyvavo virš 

250 mokinių, 14 

konkursų laimėtojų). 

 

Dvigubai padidintas 

mokinių aktyvumas ir 

laimėjimai konkursinėje 

veikloje respublikoje ir 

pasaulyje. 

 

 

 
Įgyvendintų kūrybinių 

praktikų (parodų, akcijų, 

projektų) metu sukurti 

ryšiai tarp mokyklos bei 

kitų institucijų 

bendruomenių, 

planuojama bendra 

veikla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasirašytos 4 naujos 

bendradarbiavimo 

sutartys. Užmegsti 

ryšiai su Lvovo 

(Ukraina) meno galerija. 

Surengtos 26 parodos: 

20 miesto ir rajono 

kultūros įstaigose, 3  

sveikatinimo įstaigose.  

Surengtas socialinis-

pažintinis pleneras 

mokiniams, 

bendradarbiaujant su 

KTU; surengta LATGA 

paskaita - diskusija; 

dalyvauta tarptautiniame 

meninės instaliacijos ir 

keramikos projekte, 

tarptautiniame meno 

projekte „Provokacija“; 

suorganizuotas 

projektas „Molinukų 

kilimas“; projektas 

„Miriorama“, „Vardinis 

puodelis“. 

 

Pasirašytos 3 naujos 

bendradarbiavimo 

sutartys, partnerystės 

pagrindu surengti 4 

kultūriniai, socialiniai 

projektai Kaune ir 

kituose miestuose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užmegzti ryšiai su 

žiniasklaida, skelbtos 2-

4 publikacijos apie 

mokyklos veiklą. 

 

Parašyti 3 pranešimai 

internetiniams 

portalams (2 Kaune, 1 

užsienyje). Skelbta 1 

publikacija (straipsnis). 

Mokinių piešiniai 

atrinkti iliustruoti knygą 

„Tūkstantmečio žiedas. 

Vystoma mokyklos 

informacijos sklaida 

mieste ir šalyje. 

Skelbtos 5-8 

publikacijos apie 

mokyklos veiklą. 



 

 

Mano laiškai Lietuvai“. 

Knyga išleista . 

Komentaras. Pasiekti faktiniai rezultatai.  

 

 

 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas 

realus rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 
Atnaujinti 

edukacines erdves ir 

sukurti ankstyvojo ir 

pradinio ugdymo 

programos 

įgyvendinimui 

tinkamą aplinką, 

leidžiančią stiprinti 

motyvaciją, plėtoti 

vaikų kūrybiškumą. 

 

 

Suremontuotos 3 

plastinės raiškos klasės, 

joms nupirkti baldai bei 

reikalinga įranga. 

 

Suremontuotos 5 klasės. 

Patalpos pilnai 

funkcionuoja, vyksta 

edukacinis procesas. 

 

Suremontuotos 5 klasės. 

Patalpos pilnai 

funkcionuoja, vyksta 

edukacinis procesas. 

 

Papildyta pradinio 

ugdymo programai 

reikalinga metodinė 

literatūra ir vaizdinė 

medžiaga.  

 

Bibliotekai nupirkta 21 

knyga, dailės pažinimo 

mokymui – 

projektorius, vaizdinės 

medžiagos rengimui - 

spausdintuvas. 

 

Naudojamos 

šiuolaikinės 

technologijos plastinės 

raiškos mokyme. 

 

Dviejose ankstyvojo 

ugdymo grupių klasėse 

sumontuotos kūrybinių 

darbų eksponavimo - 

kabinimo sistemos. 

 

Ankstyvojo ir pradinio 

ugdymo klasėse 

sudarytos galimybės 

išsamiai pristatyti, 

analizuoti ir vertinti 

pasiektus mokymosi 

rezultatus naudojant 

STAS paperrail 

eksponavimo – 

kabinimo sistemas. 

Ankstyvojo ir pradinio 

ugdymo klasėse 

sudarytos galimybės 

išsamiai pristatyti, 

analizuoti ir vertinti 

pasiektus mokymosi 

rezultatus. 

Komentaras Tikslas pilnai įgyvendintas. 

 

 

 

 

 

 

Plačiojo įsivertinimo išvados 
 

Privalumai Trūkumai Tobulinti pasirinkti įstaigos 

veiklos aspektai 
Ugdymo planai ir 

tvarkaraščiai (2.1.2) 

Mokytojo ir mokinio dialogas 

(2.3.2) 

Ugdymo(si) diferencijavimas 

(2.4.) 

Tėvų informavimo apie vaikų 

pasiekimus kokybė (3.2.3) 

Ugdymo(si) motyvacija (2.3.3) 

Ugdymo(si) poreikių nustatymas 

ir veiklos diferencijavimas 

(2.4.1.) 

Mokyklos mikroklimatas 

(1.1.3). 

Tradicijos ir bendruomenės 

santykiai (1.1.2) 

 

Mokyklos viešieji ryšiai (1.3) 

 

Mokyklos įvaizdis ir vaidmuo 

vietos bendruomenėje(1.3.1) 

Partnerystė su institucijomis 

Viešieji ryšiai. (1.3.2)   

Lėšų valdymas (5.3.1) Patalpų 

naudojimas (5.3.3) 

Aplinkos tinkamumas (1.2.2) Aplinkos tinkamumas (1.2.2) 

Patalpų naudojimas (5.3.3) 

 

 



 

 

 

Giluminio įsivertinimo išvados 
 

Komentaras  
Atsižvelgiant į įstaigos specifiką, esamą situaciją, mokyklai įgijus naujas patalpas Krėvės pr. 54 

bei  siekiant įvertinti ankstesnių metų veiklą bei išsikelti veiklos prioritetus naujam strateginiam 

planui 2019-2021 metams,  2018 metais vertintos su Kauno strateginiais tikslais susijusios 

ugdymo(si) ir pasiekimų, mokyklos kultūros ir bendruomeniškumo bei įstaigos valdymo, 

aplinkos tinkamumo ugdymui sritys. 

 

Stipriosios pusės:  

 Ugdymas(is): išsamios FŠPU  programos, sudarytos sąlygos mokytis dailės įvairių 

poreikių vaikams ir suaugusiems, tvarkaraščių patogumas mokiniams, artimas mokytojo 

ir mokinio dialogas, aukšta mokytojų kvalifikacija, edukaciniai projektai reikšmingai 

įtakoja mokinių pažangą, aktyvėjantis įsitraukimas į meninius projektus ir konkursus. 

 Mokyklos kultūra: pozityvūs bendruomenės santykiai, neužfiksuota smurto ir patyčių 

atvejų, jaukėjanti mokymosi aplinka, susiformavusios parodų, peržiūrų rengimo 

tradicijos, nuoseklus dalyvavimas tradiciniuose miesto renginiuose.  

 Mokyklos valdymas: materialinių išteklių naudojimo veiksmingumas, renovuojant 

mokyklą, racionalus patalpų panaudojimas, aukšta atskirų grandžių darbuotojų 

kompetencija ir kvalifikacija. 

Tobulintinos pusės:  

 Ugdymas(is) ir pasiekimai: NU programų pasiūlos plėtra, ypač išnaudojant Krėvės per. 

54 patalpas ir pritraukiant mikrorajono vaikus; ugdymo ir ugdymosi kokybės gerinimas, 

išlaikant bei stiprinant mokymosi motyvaciją per visus mokymosi metus tiek FŠPU, tiek 

NU programose; tolesnė netradicinių  ugdymo(si) būdų bei formų paieška, laiduojant 

mokinių pažangą, kūrybiškumą bei meistrystę.  

 Mokyklos kultūra: bendruomeniškumo stiprinimas pačioje mokykloje, sėkmingesnės 

komunikacijos užtikrinimas; mokyklos partnerystė ir viešieji ryšiai, socialinė veikla 

stiprinant bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, didinant mokyklos vaidmenį bei 

stiprinant jos įvaizdį. 

 Mokyklos valdymas: patalpų panaudojimas ir pritaikymas ugdymo procesui, sukuriant 

tinkamą mokymosi aplinką; NVŠ krepšelio lėšų pritraukimas. 

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, 

kontrolieriaus, vidaus audito ir kitų institucijų išvados 

 
Išorės vertintojų, kontrolieriaus, Vidaus audito skyriaus ir kitų institucijų išvados 2018 

m. pateiktos nebuvo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III SKYRIUS 

2019 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS 

IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI 

 

  

Kauno A. Martinaičio dailės mokykla per pastaruosius trejus metus mieste įsitvirtino kaip 

kokybiškas paslaugas teikianti, skaidri, inovatyvi, stabiliai veikianti ugdymo institucija. Šiuo metu 

mokykla vykdo Kauno miesto strateginio plano 2018-2020 m. Sumanios ir pilietiškos visuomenės 

ugdymo programą, kurios tikslas – teikti besimokančios visuomenės poreikius atitinkančias švietimo 

paslaugas.   

 2018 m. įvykęs buvusio M. Dobužinskio rusų kultūros ir estetinio lavinimo centro 

prijungimas tampa dideliu iššūkiu tiek dėl veiklos išsiplėtimo per dvi vietas, nugyventos aplinkos Krėvės 

prospekte, tiek dėl besikeičiančio socialinio konteksto, visiškai naujų programų, ugdymo formų ir 

metodų, mokytojo kompetencijų poreikio. Tuo pačiu tai telkia dailės mokyklos bendruomenę visiškai 

naujam kokybiniam ir kiekybiniam šuoliui.  

 

Didžiausia siekiamybe ateinantiems  trejiems metams matome edukacinių galimybių 

suteikimą Dainavos ir aplinkinių mikrorajonų vaikams ir suaugusiems, iki šiol dar neįsitraukusiems į 

dailinį ugdymą. Norime, kad tiek mokykla Senamiestyje, tiek jos filialas Dainavos mikrorajone 

užtikrintų įvairiapusį, kokybišką ir skirtingus poreikius tenkinantį dailinį ugdymą tam pritaikytose 

edukacinėse aplinkose, pasitelkiant ir įveiklinant visą bendruomenę. 

2019 metais Kauno A. Martinaičio dailės mokyklos veikla planuojama, atsižvelgiant į 

Kauno miesto savivaldybės bei mokyklos strateginius planus, įsivertinimo išvadas, bendruomenės bei 

savininko išsakytus poreikius, pastabas ir iniciatyvas.  

 

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“, 2019 metus pirmiausia skirsime naujų neformaliojo ugdymo (NU) dailės 

programų parengimui, akreditavimui ir įgyvendinimui, pritraukiant NVŠ krepšelio lėšas. Sieksime 

padidinti besimokančiųjų skaičių ir jau veikiančiose NU programose. Pradėsime įgyvendinti 

trumpalaikes NU programas mokinių atostogų metu. Įvertinsime ir išanalizuosime mokinių 

lankomumą/dalyvavimą/ poreikius skirtingose mokymo programose, nustatysime mokymosi sutarčių 

nutraukimo mokslo metų eigoje priežastis ir sudarysime priemonių planą jų mažinimui. Užtikrinsime 

sklandų mokinių pasiskirstymą tarp mokymosi FŠPU ir NU programose. Atliksime išsamius tyrimui ir 

apklausas. Bus pasitelkti žmogiškieji ištekliai, savivaldybės lėšos, NVŠ krepšelio lėšos. Tikslo 

įgyvendinimui bus atsižvelgta į bendruomenės poreikius bei iniciatyvas, užtikrinant sklandų ugdymo 

proceso organizavimą, vaiko gerovę ir ugdymo kokybę. 

 

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

mokyklos bendruomenę sklandžiai ir veiksmingai komunikacijai, įgyvendinant kultūrines ir socialines 

veiklas“, 2019 metais įveiklinsime mokyklos bendruomenę, suorganizuojant ją buriančius renginius. 

Sudarysime sąlygas pasidalinti idėjomis, įsitraukti į mokyklos veiklą visiems bendruomenės nariams. 

Analizuosime bendruomenės narių poreikius, susijusius su informacijos valdymu mokykloje. Tęsime ir 

plėsime bendradarbiavimą, ieškodami naujų socialinių partnerių, bei megzdami ryšius su edukacinėmis 

kultūrinėmis institucijomis tiek šalyje, kiek užsienyje. Populiarinant mokyklos veiklą 2019 metais 

surengsime parodas Kaune ir kituose miestuose. Aktyvinsime informacijos apie mokyklą sklaidą 

žiniasklaidos priemonėse. Tikslui įgyvendinti bus panaudotos mokyklos pajamų lėšos, pasitelkti 

žmogiškieji ištekliai. 

 

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“, 2019 metais Šv. Gertrūdos g. patalpose remontuosime 

mokyklos pagrindinio ugdymo grupių  piešimo klases ir šalia jų esančius sanmazgus. Bus atnaujintos 

edukacinės erdvės ir sukurta tinkama aplinka piešimo  mokymui, leidžianti plėtoti 12-18 metų vaikų 

kūrybiškumą ir meistrystę. V.Krėvės pr. patalpose bus remontuojamos klasės, koridoriai ir laiptinės, 

rengiamas drenažo techninis projektas, kadangi jo būklė avarinė, rūsyje laikosi vanduo ir pelyja patalpos. 

Šis metinis tikslas grįstas mokyklos bendruomenės išsakytais poreikiais, statinių dalių ir inžinerinės 

įrangos būklės įvertinimo duomenimis. Tikslui įgyvendinti bus panaudotos savivaldybės lėšos, įstaigos 

pajamų lėšos ir investicijų programos lėšos. Šv.Gertrūdos g. planuojama klasių remonto darbams 

įstaigos pajamų lėšomis skirti 30,0 tūkst. €, mokyklos balkono-terasos remontui planuojama gauti 9,0 

tūkst.€ savivaldybės lėšų, sanmazgams remontuoti iš investicijų programos – 38,3 tūkst. €, baldams bei 

įrangai įstaigos pajamų lėšomis įsigyti – 8,0 tūkst. €, metodinei bei vaizdinei medžiagai įsigyti įstaigos 

pajamų lėšomis – 1,0 tūkst. €.  V. Krėvės pr. patalpų remontui  Ilgalaikio turto remonto 2019-2020 m. 

plane esame išreiškę tokį lėšų poreikį - 48,0 tūkst. € klasių, koridorių ir laiptinių remontui (10,0 tūkst.€ 

įstaigos pajamų lėšos), 2,0 tūkst.€ drenažo techniniam projektui rengti. Tikslą įgyvendinus, bus 

užtikrinta prieinama ir veiksminga neformaliojo ugdymo aplinka.  

 

 

IV SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 

 

I tikslas –  išanalizavus  mokinių lankomumą/dalyvavimą/ poreikius skirtingose dailės FŠPU ir NU 

programose, parengti, akredituoti ir įgyvendinti naujas NU dailės programas, padidinant mokyklos 

mokinių skaičių.  

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 
Įvertinus mokinių 

lankomumą/dalyvavimą/poreikius 

skirtingose FŠPU ir NU mokymo 

programose, bus sukurtos, 

akredituotos ir pradėtos 

įgyvendinti bent dvi naujos NU 

dailės programos, panaudojant 

NVŠ krepšelio lėšas, užtikrinta 

galimybė mokytis keliose 

programose, padidės mokinių 

skaičius. 

Surinkti ir išanalizuoti išsamūs 

duomenys apie mokinių 

lankomumą skirtingose programose 

bei mokymosi sutarčių nutraukimą 

mokslo metų eigoje. Pamokų 

lankomumas sieks 55 % 

Parengtas veiksmų planas 

lankomumo gerinimui bei 

mokymosi sutarčių 

nutraukimo mokslo metų 

eigoje mažinimui. Pamokų 

lankomumas sieks 65 % 

Parengti ir mokyklos internetiniame 

puslapyje patalpinti mokykloje 

vedamų 2 FŠPU programų aprašai 

bei pavyzdžiai.  

 

 

Parengti ir mokyklos 

internetiniame puslapyje 

patalpinti visų  7 mokykloje 

vedamų FŠPU ir NU 

programų aprašai bei 

pavyzdžiai. 

Išanalizuotas naujų NU programų 

poreikis,  parengtos, akredituotos ir 

pradėtos įgyvendinti 2 naujos NU 

programos. 

Parengtos, akredituotos iš 

įgyvendinamos 3-4 naujos 

NU programos. 

Padidintas besimokančiųjų skaičius 

NU programose, pritraukta 50 proc.  

daugiau NVŠ krepšelio lėšų. 

Gaunančių NVŠ programos lėšas 

bus 10 % . Dalyvaujančių vaikų 

skaičius visose programose sieks 

700 vaikų ir 40 suaugusiųjų. 

 

Padidintas besimokančiųjų 

skaičius NU programose, 

pritraukta 100 proc.  

daugiau NVŠ krepšelio 

lėšų. Gaunančių NVŠ 

programos lėšas bus 12 %. 

Dalyvaujančių vaikų 

skaičius visose programose 

sieks 720 vaikų ir 50 

suaugusiųjų. 



 

 

Parengtos ir įgyvendinamos 

trumpalaikės NU programos 

mokinių atostogų metu, jose 

dalyvauja apie 100 mokinių. 

Parengtos ir įgyvendinamos 

trumpalaikės NU 

programos mokinių 

atostogų metu, jose 

dalyvauja apie 200 mokinių 

 
 

 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. Susirinkimas dėl 

NU programų 

rengimo 

Žygimantas 

Šarakauskas 
 

 01 Mokytojų 

taryba 

 

2. NU programų 

parengimas 

Jurgita 

Delonaitė-

Meškienė 

 02-04 Suinteresuoti 

mokytojai 

 

3. NU programų 

akreditavimas 

Jurgita 

Delonaitė-

Meškienė 

Kauno m. 

savivaldybė 

05-06 Rengiantys 

programas 

 

4. Apklausa apie 

poreikį perkelti 

dalį FŠPU klasių į 

V. Krėvės pr. 54. 

Margarita 

Ramonienė 

 05   

5,  Mokyklos 

programų aprašų 

parengimas ir 

įkėlimas į 

internetinį puslapį 

Margarita 

Ramonienė, 

Jurgita 

Delonaitė-

Meškienė 

 05 Metodinė 

taryba 

 

6. NU siūlomų 

programų 

pristatymas 

mokyklos, miesto, 

Dainavos 

mikrorajono ir kitų 

suinteresuotų 

bendruomenių 

tarpe. 

Jurgita 

Delonaitė-

Meškienė 

Kauno m. 

savivaldybė 

05-09 Mokytojų, 

metodinė 

taryba 

 

7.  Lankomumo  

tyrimas 

Margarita 

Ramonienė 

 04-10 Darbo grupė  

8. Mokymosi 

sutarčių 

nutraukimo 

priežasčių tyrimas 

Margarita 

Ramonienė 

 04-10 Darbo grupė  

9. Trumapalaikių NU 

programų 

parengimas ir 

įgyvendinimas 

mokinių atostogų 

metu 

Margarita 

Ramonienė, 

Jurgita 

Delonaitė-

Meškienė 

 04-12 Mokytojų 

taryba 

 

10. Naujų NU 

programų 

įgyvendinimas 

Jurgita 

Delonaitė-

Meškienė 

 Nuo 10 mėn. NVŠ lėšos  

 Veiksmų plano 

lankomumo 

gerinimui bei 

Margarita 

Ramonienė 

 11-12 Metodinė 

taryba, darbo 

grupė 

 



 

 

mokymosi sutarčių 

nutraukimo 

mokslo metų 

eigoje mažinimui 

parengimas. 

  

 

II tikslas – Suorganizuoti ir įgyvendinti mokyklos ir jos aplinkos bendruomenę suburiančius renginius, 

maksimaliai įtraukiant jos (esamus, buvusius ir būsimus) narius į mokyklos veiklas, užtikrinti sklandžią 

komunikaciją.  

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 
Bus suorganizuotos veiklos ir 

įgyvendinti renginiai, kurie 

suburs visą mokyklos 

bendruomenę. Plečiant 

bendruomenės ribas į menines-

socialines veiklas bus įtraukti ne 

tik mokyklos, bet ir jos aplinkos 

nariai. Minint mokyklos jubiliejų 

su parodine veikla žengsime už 

miesto ribų. 

Suorganizuoti 2 renginiai, 

konsultacijos, pravestos 3 

diskusijos, įveiklinant visus 

mokyklos bendruomenės narius. 

Ženkliai pagerėjęs 

komunikacijos procesas ir 

dialogo kultūra mokykloje.  

Parengta poreikio, susijusio su 

informacijos valdymu mokyklos 

viduje, apklausa. 

Atlikta išsami situacijos 

analizė. 

Į mokyklos veiklas įtraukta daugiau 

bendruomenės narių, vykdant 

veiklas ir rengiant susibūrimus ne 

tik senamiestyje, bet ir Dainavos 

rajone. 

Ženkliai praplėstos 

bendruomenės ribos. 

Suorganizuoti 3 

bendruomenės susibūrimai. 

Surengta 1 jubiliejinė mokyklos 

paroda mieste ir 1 šalyje. 

Mokyklos jubiliejaus proga 

surengtos 3-5 parodos 

mieste ir šalyje, bei 2 

projektai, įtraukiant ir 

miesto bendruomenę. 

 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdy

mo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. Suorganizuoti 

renginiai 

Ž.Šarakauskas 

Margarita 

Ramonienė, 

Jurgita Delonaitė-

Meškienė 

 01-12 1000 €  

2. Apklausa dėl 

informacijos 

valdymo 

mokykloje 

Jurgita Delonaitė-

Meškienė, 

Margarita 

Ramonienė 

 03   

2. Meninės akcijos 

„Kaunas Jazz 

2019“ festivalyje 

A.Andziulytė Kauno 

miesto 

savivaldybė 

04 Darbo grupė, 

įstaigos 

lėšos: 

100 € 

 

3. Dalyvavimas 

kultūriniame 

edukaciniame 

projekte 

Jurgita Delonaitė-

Meškienė 

Kauno 

choreogra-

fijos 

mokykla 

04-06   



 

 

„Vibracija: 

interaktyvi menų 

laboratorija“ 

4. Tyrimas apie 

saugią aplinką, 

patyčias 

Margarita 

Ramonienė, 

Jurgita Delonaitė-

Meškienė 

 05   

5. „Dizaino savaitė 

2019“ 

J.Delonaitė-

Meškienė 

Lietuvos 

dizaino 

forumas 

05 Darbo grupė, 

įstaigos 

lėšos: 

100 € 

 

6. Bendruomenės 

susibūrimas, naujų 

mokslo metų 

gairių aptarimas 

Žygimantas 

Šarakauskas, 

Margarita 

Ramonienė, 

Jurgita Delonaitė-

Meškienė 

 09   

7. Jubiliejinė 

mokyklos paroda 

Kauno miesto 

muziejuje „Veidu į 

Kauną“ 

Raimonda 

Simanaitienė, 

Jurgita Delonaitė-

Meškienė 

Mokyklos 

partneris 

„Kauno 

miesto 

muziejus“ 

09-11   

8.  Jubiliejinė 

mokyklos paroda 

Kauno pedagogų 

kvalifikacijos 

centre 

Elena 

Brazdžiūnienė 

 10   

9. Paroda-Koncertas 

„Mūzų puokštė. 

Meno mokyklos 

Kaunui“ 

Jurgita Delonaitė-

Meškienė 

Elena 

Brazdžiūnienė 

Kauno m. 

savivaldybė 

Meno 

mokyklos, 

kultūros 

institucijos 

10-11 Darbo grupė, 

įstaigos 

lėšos: 

100 € 

 

10. Atviros pamokos 

bendruomenės 

nariams (mokinių 

tėvams, globėjams, 

šeimos nariams) 

Margarita 

Ramonienė 

 12 60 €  

11. Periodinės paro-

dos Kauno m. 

bibliotekų 

padaliniuose ir 

muziejuose 

Jurgita Delonaitė-

Meškienė, 

Aušra Andziulytė 

 

Priimanti 

institucija 

01-12 Mokytojų 

taryba, 

žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

12. Bendradarbiavimo 

sutarčių 

pasirašymas 

Žygimantas 

Šarakauskas 

Partneriai 01-12   

13. Kalėdiniai 

renginiai 

Žygimantas 

Šarakauskas, 

Margarita 

Ramonienė, 

Jurgita Delonaitė-

Meškienė 

Partneriai 11-12 Darbo grupė, 

įstaigos 

lėšos: 

200 € 

 

 

 



 

 

III tikslas – atnaujinti edukacines erdves, sukuriant tinkamą aplinką ugdymo proceso organizavimui bei 

pritaikyti skirtingų ugdymo programų įgyvendinimui. 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs 

rezultatai 
Suremontuotos nugyventos 

ugdymo procesui būtinos klasės ir 

patalpos Šv. Gertrūdos g. ir V. 

Krėvės pr., nupirkta įranga, 

sudarytos sąlygos mokiniams 

mokytis atnaujintose edukacinėse 

erdvėse. 

Suremontuotos 3 piešimo klasės 

(121 kv.m.) Šv. Gertrūdos g., 

nupirkti baldai ir trūkstama įranga. 

 

 

Suremontuotos 3 piešimo 

klasės (121 kv.m.) ir 1 

tapybos klasę (47 kv.m.) 

Šv. Gertrūdos g. Patalpos 

pilnai funkcionuoja, vyksta 

edukacinis procesas. 

Suremontuotos 2 (195 kv.m.) V. 

Krėvės pr. edukaciniam procesui 

reikalingos patalpos, nupirkta 

trūkstama įranga. 

 

Padarytas V. Krėvės pr. 

filialo pastato koridorių ir 

klasių einamasis remontas 

(250 kv.m.). Patalpos 

naudojamos ugdymo 

procesui. 

Gavus lėšas tęstiniams remonto 

darbams (pagal pastatų ir kiemo 

statinių priežiūros ir remonto 

programą) suremontuoti II aukšto 

(52 kv.m.) san. mazgai. 

Baigtas II ir III aukšto san. 

(84 kv.m.) mazgų remontas 

Šv. Gertrūdos g. 

 

 

 Suremontuotas mokyklos 

balkonas-terasa (105 kv.m.)   

 

 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Įvykdymo 

terminas 

Ištekliai Pastabos 

1. Piešimo metodinės 

darbo grupės 

posėdis, skirtas 

aptarti piešimo 

klasių edukacinių 

erdvių 

atnaujinimą. 

Žygimantas 

Šarakauskas 

 

 02 Piešimo 

metodinė 

grupė 

 

2. Direkcinis 

susirinkimas, 

skirtas V. Krėvės 

pr. patalpų, 

kurioms būtinas 

einamasis 

remontas, 

aptarimui 

Žygimantas 

Šarakauskas‘ 

Alvyda 

Kakanienė‘ 

Jurgita 

Delonaitė-

Meškienė 

 02   

3. Viešųjų pirkimų 

organizavimas 

remonto darbams 

pirkti 

Alvyda 

Kakanienė 

 04   

4. Vykdomi patalpų 

remonto darbai 

Alvyda 

Kakanienė 

Įmonė, kuri 

laimės 

konkursą 

06-08 40000€ 

(įmokų už 

paslaugas 

lėšos) 

 



 

 

5. Vykdomi san. 

mazgų remonto 

darbai 

Alvyda 

Kakanienė 

UAB 

„Jotuna“ 

06-08 38300€ 

(investicijų 

programos 

lėšos) 

 

6.  Vykdomi 

mokyklos balkono 

(terasos) remonto 

darbai  

Alvyda 

Kakanienė 

Įmonė, kuri 

laimės 

konkursą 

07-08 9000€ 

(savivaldybės 

lėšos) 

 

7. Viešųjų pirkimų 

organizavimas 

suremontuotų 

patalpų įrangai 

pirkti 

Žygimantas 

Šarakauskas‘ 

Alvyda 

Kakanienė 

 

Įmonė, kuri 

laimės 

konkursą 

09   

8. Įrangos, 

reikalingos 

ugdymo procesui 

organizuoti, 

įsigijimas 

Žygimantas 

Šarakauskas‘ 

Alvyda 

Kakanienė 

 

Įmonė, kuri 

laimės 

konkursą 

10-11 8000€ 

(įmokų už 

paslaugas 

lėšos) 

 

9. Ugdymo procesui 

reikalingos 

metodinės 

literatūros ir 

vaizdinės 

medžiagos 

įsigijimas  

Žygimantas 

Šarakauskas‘ 

Margarita 

Ramonienė 

Jurgita 

Delonaitė-

Meškienė 

UAB 

„Humanitas“ 

11-12 1000€ 

(įmokų už 

paslaugas 

lėšos) 

 

 

  

 

 

V SKYRIUS 

ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA 

Atskaitomybės tvarka: 

 už mokyklos veiklos programos kokybišką ir savalaikį įgyvendinimą atsako mokyklos 

direktorius;  

 už  ugdomojo proceso organizavimą ir priežiūrą atsako direktoriaus pavaduotojos ugdymui;  

 už mokyklos kultūrinę-parodinę veiklą atsako metodinio darbo vadovė; 

 už tinkamos ugdymo procesui sukūrimą ir įgyvendinimą – direktoriaus pavaduotoja ūkio 

reikalams. 

Kontrolės ir įvertinimo formos: 

 darbiniai pasitarimai, kuriuose pateikiama veiklos analizė; 

 veiklos analizė ir pokyčių išryškinimas direkciniuose posėdžiuose, Metodinės tarybos 

posėdžiuose; 

 metinės programos įgyvendinimo įvertinimas  Mokyklos tarybos, Mokytojų tarybos 

posėdžiuose, mokyklos bendruomenės susirinkimuose, ataskaitose Kauno m. Savivaldybei. 

 

 
Kas atsiskaito, 

informuoja 

Kam atsiskaitoma, kas 

informuojamas 

Atsiskaitymo ir 

informavimo forma  

Įvykdymo terminas 

Direktorius 

Ž.Šarakauskas 

Mokyklos tarybai, 

mokyklos 

bendruomenei 

Ataskaita žodžiu apie 

mokyklos veiklą 

posėdžiuose  ir 

susirinkimuose. 

05, 08, 12 mėn. 



 

 

Direktorius 

Ž.Šarakauskas 

Kauno m. savivaldybei Direktoriaus 

2018 metų veiklos 

ataskaita raštu. 

04 

Direktoriaus  

pavaduotoja ugdymui 

M.Ramonienė 

Direktoriui 

Mokytojų tarybai 

Ataskaitos žodžiu  apie 

ugdymo kokybę ir 

rezultatus 

pasitarimuose ir 

Tarybos posėdžiuose. 

Kas ketvirtį 

Direktoriaus 

pavaduotoja  ūkio 

reikalams A.Kakanienė 

Direktoriui 

Mokytojų tarybai  

Ataskaitos žodžiu 

pasitarimuose 

Kas mėnesį 

Metodinio darbo 

vadovė J.Delonaitė - 

Meškienė 

Direktoriui 

Mokytojų tarybai 

Ataskaitos žodžiu apie 

mokyklos kultūrinę 

veiklą ir projektus 

pasitarimuose ir 

Tarybos posėdžiuose 

Kas mėnesį 

Metodinės tarybos 

pirmininko 

pavaduotoja 

R.Simanaitienė 

Dir. pav. Ugdymui 

M.Ramonienei, 

Mokytojų tarybai 

Metodinės tarybos 

posėdžiai, skirti MT 

veiklai įvertinti  

01, 06, 09 

Metodinio darbo 

vadovė J.Delonaitė - 

Meškienė 

Mokyklos 

bendruomenei ir miesto 

visuomenei 

Internetiniame 

mokyklos puslapyje, 

socialiniame tinkle 

Facebook, STRAPIS ir 

kitose duomenų bazėse. 

Nuolat 

 

 

 

Mokyklos direktorius                                                             Žygimantas Šarakauskas 

 

 

 

 

PRITARTA 

Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos 

tarybos 2019 m. sausio 16 d. 

posėdžio protokolu Nr. (PP)-1.5-01 

 

 

 

 


