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PRITARTA
Kauno miesto savivaldybės
administracijos
švietimo skyriaus vedojo
2017 m. sausio 23 d.
raštu Nr. 35-2-138
PATVIRTINTA
Kauno A.Martinaičio dailės
mokyklos direktoriaus
2017 m. vasario 14 d.
įsakymu Nr. V-1.4-13

KAUNO ANTANO MARTINAIČIO DAILĖS MOKYKLOS
2017 METŲ VEIKLOS PLANAS

I SKYRIUS
ĮVADAS
1. Įstaigos socialinis kontekstas. Mokykla yra vienintelė tokio tipo ugdymo institucija
Kaune, todėl ją lanko vaikai iš viso miesto ir rajono. Turime mokinių iš 30 miesto
darželių, 82 miesto bei rajono pradinių mokyklų, progimnazijų ir gimnazijų. Mokosi 48
daugiavaikių šeimų vaikai. Mokyklą lanko 8 socialiai remtinų šeimų vaikai, 8 neįgalieji,
6 globos namų auklėtiniai, 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 išlieka stabilus. 2016 m.
sumažėjo ikimokyklonio, pradinio ugdymo grupių mokinių skaičius, užtat padidėjo
vyresnio amžiaus besimokančiųjų.
Mokinių amžiaus
2015/2016 m.m
2016/2017 m.m
grupės
Ikimokyklinės grupės
58
36
1-4 klasės
194
180
5-8 klasės
208
248
9-10 klasės
140
126
11 – 12 klasės
47
61
Suaugusiųjų grupės
62
48
699
Eil.
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.

Būrelio/užsiėmimo pavadinimas

Ankstyvojo ugdymo „Spalvų paaulyje“ (NU)
Pradinio ugdymo (FŠPU)
Pagrindinio ugdymo (FŠPU)
Tikslinio ugdymo „Būsiu dailininkas (NU)
Dailės mėgėjų (NU)

Skirta
valandų

4
6
12
9
4

Lankančių
mokinių
skaičius

75
218
346
12
48
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3. Įgijusių vidurinį ir pagrindinį išsilavinimą mokinių dalis. 2016 m. išduoti 54
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 566, pagal NŠ – 133 mokiniai.
5. Mokinių lankomumo duomenys. Lankomumo analizė parodė, kad pamokas kartais
praleidžia iki 40 proc. mokinių. Nelankymo priežastys: liga, padidėjęs krūvis bendrojo
lavinimo mokyklose (renginiai, namų darbai), per didelis užimtumas. Atsižvelgiant į
šiuos duomenis, mokiniams sudaromas lankstus grafikas, leidžiama dailės užsiėmimus
lankyti su kitomis klasėmis.
6. Mokytojų skaičiaus kaita, mokytojų, turinčių pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją,
dalis. Visi mokyklos mokytojai yra įgiję atitinkamą dalykinę bei pedagoginę
kvalifikacijas. Iš 26 mokyklos mokytojų 4 turi mokytojo eksperto, 13 – mokytojo
metodininko, 6 – vyr. mokytojo, 1 – mokytojo kvalifikacines kategorijas, 2 mokytojai yra
neatestuoti. 1 mokytoja dirba nepagrindinėse pareigose. Per metus 1 mokytojas mirė, 1
priimtas.
7. Žemės panaudos sutartis. Yra.
8. Higienos pasas (yra ar nėra). Yra.
9. Energijos vartojimo auditas. Yra.
II SKYRIUS
PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ

Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija
GAUTA PARAMA
2014 m.
Išorės lėšos

2014 m.
Lėšų
šaltinis

2172,15
EUR

Gauta
parama iš
Juridinių
asmenų
piniginėmis
lėšomis

29,40 EUR

Gauta
parama iš
juridinių
asmenų turtu

2015 m.
Išorės lėšos

2015 m.
Lėšų
šaltinis

2016 m.
Išorės lėšos

2016 m.
Lėšų
šaltinis

(2%)
Gyventojų
pajamų
mokesčio
lėšos

525,02 EUR

(2%)
Gyventojų
pajamų
mokesčio
lėšos

240,96 EUR

1126,37
EUR

Gauta
parama iš
fizinių
asmenų turtu
492,23 EUR
(knygos į
biblioteką)
(2%)
Gyventojų
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pajamų
mokesčio
lėšos
2016 metų finansinių prioritetų realizacija
Gautos lėšos buvo tikslingai ir efektyviai investuotos į Kauno A. Martinaičio dailės
mokyklos ūkio plėtrą, kaip ir buvo numatyta 2016 metų veiklos programoje.
2 procentų gyventojų pajamų mokesčio paramos lėšų panaudojimas 2016 m.
Metai

Gauta lėšų, (EUR)

2015 m.
gautos lėšos

492,23 EUR

2016 m.
gautos lėšos

Realizacija, EUR
Įsigytas stacionarus kompiuteris
į kompiuterių klasę

499,00

Išlaidų nebuvo

525,02 EUR

2016 metais gautos 2 proc. lėšos pagal LR labdaros ir paramos įstatymą nepanaudotos.
VIP dotacijos ir Valstybės tikslinės specialiosios dotacijos
VIP ir valstybės tikslinių specialiųjų dotacijų negauta. Iš šalies konkursų finansavimo negauta.

GAUTI ASIGNAVIMAI
Savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšos
Pagrindiniai įstaigos finansavimo šaltiniai yra savivaldybės ir valstybės biudžeto asignavimai.

Savivaldybės
finansuojamų
įstaigų veiklos
programa,
tūkst. EUR

Savivaldybės
finansuojamų
įstaigų Viešųjų
paslaugų teikimo
programa,
tūkst. EUR

2014 m. planas

343,3

2,3

Savivaldybės
finansuojamų
įstaigų veiklos
programa:
Dotacija iš kitų
valdymo lygių
dėl MMA
padidinimo,
tūkst. EUR
0,0

2015 m. planas

422,3

3,2

2,9

19,1

2016 m. planas

440,2

4,0

2,7

11,3

Metai

Valstybinių
funkcijų
programa (MK
lėšos),
tūkst. EUR

50,7

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa. Finansavimo šaltinis: Dotacija iš kitų
valdymo lygių dėl MMA padidinimo. LR Vyriausybės 2016-06-22 nutarimas Nr. 644 „Dėl
minimaliojo darbo užmokesčio“.
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Sąmata
Įvykdymas
2016 metų 2016 metų
tūkst. EUR tūkst. EUR

Eil.
Nr.

Ekonominės klasifikacijos
pavadinimas

1.

Darbo užmokestis

2,1

2,1

-

2.

Socialinio draudimo įmokos

0,6

0,6

-

Iš viso:

2,7

2,7

-

Trūkumas

Valstybinių funkcijų vykdymo programa 2016 m.
Eil.
Nr.

Ekonominės klasifikacijos
pavadinimas

1.

Darbo užmokestis

2.

Socialinio draudimo įmokos
Iš viso:

Sąmata
Sąmata
2015 metų 2016 metų
tūkst. EUR tūkst. EUR
14,1
8,6
5,0
2,7
19,1

11,3

Valstybės lėšų (mokinio krepšelio) asignavimų tendencijos 2014 – 2016 metais.
Metai
2014 m.

Planas, tūkst.
EUR
50,7

Įvykdymas,
tūkst. EUR
50,7

Likutis, tūkst. EUR
(gruodžio 19 d.)

Trūkumas
-

2015-12-18

19,1

10,5

8,6
(bus išmokėti
pedagogų atlyginimai
už gruodžio mėn ir
soc. dr. įmokos)

2016 m.

11,3

11,3

-

-

-

Mokinio krepšelio lėšų panaudojimo prioritetai
Valstybinių funkcijų vykdymo programos – mokinio krepšelio lėšos naudojamos
tikslingai, taupiai, racionaliai. Lėšos panaudotos apmokant pedagogų darbo užmokestį ir
socialinio draudimo įmokas.
Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa 2016 m.
Sąmata
Sąmata
Eil. Ekonominės klasifikacijos
2014 metų
2015 metų
Nr.
pavadinimas
tūkst. EUR tūkst. EUR
1.
Darbo užmokestis
229,9
295,7
2.
Socialinio draudimo įmokos
84,3
92,2
3.
Medikamentai
0,00
0,00
4.
Ryšių paslaugos
0,7
0,7

Sąmata
2016 metų
tūkst. EUR
318,0
98,5
0,00
0,3
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14

Spaudiniai
Kitos prekės
Ilgalaikio mat. turto
remontas
Kvalifikacijos kėlimas
Šildymas
Elektros energija
Vandentiekis ir kanalizacija
Šiukšlių išvežimo išlaidos
Kitos paslaugos
Darbdavių socialinė parama
Iš viso:

0,2
0,5
0,00
0,00
23,0
3,2
0,3
0,3
0,9
343,3

0,1
0,7

0,00
0,4

0,00
0,00
29,8
1,8
0,3
0,7
0,1
0,2
422,3

0,00
0,00
19,5
1,8
0,3
1,1
0,3
0,00
440,2

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programos lėšos perskirstytos tarp
ekonominės klasifikacijos straipsnių. Lėšos naudojamos tikslingai, taupiai. Sumažėjus šildymo
išlaidoms lėšų perteklius grąžintas atgal į biudžetą, taip pat sumažinti įstaigos pajamų lėšų planai
kitoms prekėms ir kitoms pajamoms. 2016 m. planuojame su darbuotojais atsiskaityti pilnai ir už
gruodžio mėnesį. Įstaiga planuoja 2016 metus baigti neturėdama kreditorinių įsiskolinimų
tiekėjams ir darbuotojams.

Informacinių sistemų diegimo ir tobulinimo programa 2016 m.
Informacinių sistemų diegimo ir tobulinimo programai 2016 m. lėšų neskirta.
Investicijų programa 2016 m.
Statinių projektų rengimui ir įgyvendinimui 2016 m. įstaigai lėšų
programos buvo skirta 7800 EUR (šilumos mazgo renovacija).

iš Investicijų

ĮSTAIGOS PAJAMOS
Trumpalaikės nuomos lėšų neturime. Tačiau Kauno A. Martinaičio dailės mokykla yra
sudariusi ilgalaikę patalpų nuomos sutartį. Įstaiga gauna pajamų iš patalpų nuomos ir už
išlaikymą ugdymo įstaigoje.
Patalpų nuomos pajamų panaudojimas. Kauno A. Martinaičio dailės mokykla,
siekdama racionalaus ir ekonomiško turto panaudojimo, yra 2014 metais sudariusi su UAB
„Omnitel“ ilgalaikę patalpų nuomos sutartį. Surinktos lėšos už patalpų nuomą panaudotos pagal
parengtą Kauno A. Martinaičio dailės mokyklos 2016 metų biudžeto programų projektą. Lėšos
panaudotos įstaigos mokymosi priemonių įsigijimui.
Metai

Gauta lėšų, (EUR)

2014 m.
surinktos
lėšos už
patalpų
nuomą

896,49 EUR

2015 m.

Realizacija, EUR
Nepanaudotų lėšų likutis
2014 12 31
Įsigytas mokinių darbų fondų
inventorius:

27,63
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surinktos
lėšos už
patalpų
nuomą

1605,60 EUR

Įsigyti mokykliniai komplektai ( 8
dvigubi stalas su 16 kėdučių)

704,00

Įsigyti 2 stelažai „Combo“ su
papildomom lentynom

812,52

Viso išlaidų:

1516,52
Likutis 2015 12 17:

2016 m.
surinktos
lėšos už
patalpų
nuomą

1605,60 EUR

116,71

Įsigyti mokykliniai baldai dviem
skulptūros klasėms

607,42

Nupirkta darbo priemonių grafinei
kompozicijai

403,68

Nupirkta 1t molio skulptūros
pamokoms

250,82

Viso išlaidų:

1261,92
Likutis 2016-12-18

460,39

Pagrindinės įstaigos pajamos yra – mokinių tėvų įnašai už mokslą. 2016 metais
įstaiga surinko apie 86 000,00 eurų.
Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programos įstaigų pajamų lėšų vykdymas 2015 m.

1.

Darbo užmokestis

11,3

9,2

Įvykdymas
2016 12 18
,
tūkst. EUR
9,2

2.

Socialinio draudimo įmokos

3,2

2,9

2,9

3.

Medikamentai

0,0

0,3

0,0

4.

Ryšių paslaugos

1,4

1,6

1,6

5.

Spaudiniai

2,0

2,0

2,0

6.

Kitos prekės

13,0

16,3

16,0

7.

Komandiruotės

0,1

0,2

0,0

8.

Ilgalaikio materialiojo turto
einamasis remontas

35,5

36,0

32,0

9.

Kvalifikacijos kėlimas

0,9

0,9

0,7

elektros energija

4,9

4,3

3,8

šildymas

0,0

0,7

0,0

Eil.
Nr.

Ekonominės klasifikacijos
straipsnio pavadinimas

Sąmata
2015 m.
tūkst. EUR

Sąmata
2016 m.
tūkst. EUR

Komunalinės paslaugos:
10.

7

vandentiekis ir kanalizacija

0,3

0,4

0,4

šiukšlių išvežimo išlaidos

0,2

0,0

0,0

7,8

8,0

8,0

5,8

6,1

6,1

86,4

88,9

82,7

11.

Kitos paslaugos

12.

Ilgalaikio materialaus turto
įsigijimo išlaidos:
Kitos mašinos ir įrengimai
Iš viso:

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programos - įstaigų pajamų lėšų (tėvų įnašų)
panaudojimas 2016 m.
Įstaigos pajamų lėšų 2016 m. gauta 86 000 eurų. Gautos pajamos naudotos pagal
parengtą 2016 metų projektą ir patvirtintas sąmatas.

Atlikti ilgalaikio materialaus turto einamojo remonto darbai 2016 metais
įstaigos pajamų lėšomis
Eil.
Nr.
1.

2.

Darbų atlikimo
laikas
gegužės-rugpjūčio

Vidaus patalpų remonto apdailos darbai su

mėn.

durų keitimu IV aukšto mansardoje

rugsėjo mėn.

Atlikti remonto darbai

Suma, EUR
31216,60

Santechnikos paslaugos – šildymo sistemos

198,49

paruošimas šildymo sezonui
Iš viso:

31 415,09

Atnaujintas mokyklos inventorius 2016 m. įstaigos pajamų lėšomis
Eil.
Nr.

Inventoriaus pavadinimas

Matavimo
Kiekis,
vnt.
Ugdymo inventorius

Suma, EUR

vnt.

26

670,08

2.

Rėmai (mokinių paveikslams
eksponuoti)
Lentynos inventoriui susidėti

vnt.

3

398,45

3.

Džiovyklės grafikos darbams

vnt.

2

2771,00

4.

Grafikos presas

vnt.

1

1270,00

1.

5.

5.

Įvairios priemonės grafinei
kompozicijai
Reprezentacinės prekės ir išlaidos
Armėnų
kultūros
dekados
„maža valstybė – didi tauta“
katalogų spausdinimas

vnt.

200

840,00

1177,20
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6.
7.

8.
9.

10.

Reklaminiai
pieštukai
su
Vnt.
1000
mokyklos užrašu
2016 m. kalendoriaus su
Vnt.
70
mokyklos mokinių darbais
atspausdinimas
Kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimas

131,00

Corel Draw Graphics programa

vnt.

1

193,45

Kopijuoklis Triumph Adler

vnt.

1

1299,38

vnt.

1

558,42

225,00

4555i
Nespalvinis daugiafunkcinis
įrenginys Triumph Adler
4505ci
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Informacija apie įstaigos valdomo pastato fizinę būklę

Pritaikymas neįgaliųjų
poreikiams (jei reikia)

Šviestuvai
AP

Elektros skydinės
K

Elektros instaliacija

Elektros sistema

AP

Kanalizacijos sistema
AP

Vandentiekio sistema

Vandentiekis,
kanalizacija

AP

Šildymo sistema
K

AK

Įrenginiai
P

Uždaros kabinos
K

Patalpos

Šilumos punktas

Šildymas,
vėdinimas

Tualetai

K

Įrenginiai
-

Patalpos
-

Grindys
K

Vidaus durys
K

Lubos
K

Vidinės sienos
P

Lauko durys
AK

Langai
AK

Stogas
AK

Išorinės sienos
AK

AK

Pamatai

Maisto
ruošimas

Komentarai

K

Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas (20... m. statinio kasmetinės apžiūros duomenimis)

Atsižvelgiant į esamą situaciją,
(inžinerinių tinklų nusidėvėjimą),
būtina tęsti techniniame projekte
numatytus darbus. Reikia remontuoti
vidaus patalpas, keisti grindų dangą,
šviestuvus. Taip pat reikia sutvarkyti
įvažiavimą į mokyklos teritoriją
(Daukšos g.), nes stovintis lietaus
vanduo gadina pastato pamatus.

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.

10

Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus
Tikslas

Minimalus lauktas
rezultatas

Įstaigos pasiektas
realus rezultatas

Maksimalus lauktas
rezultatas

Stiprinti mokyklos ir
kitų kultūrinių,
edukacinių įstaigų
bendradarbiavimą,
bendruomenių
komunikavimą,
į veiklą įtraukiant
kuo daugiau
mokinių.

Užmegzti ryšiai su 1
užsienio meno mokykla.
Sukomplektuotos 1-2
vežiojamos parodos.

Užmegzti ryšiai su
Latvijos Ogrės
miesto dailės
mokykla.
Sukomplektuotos dvi
vežiojamos parodos
(tapybos, bei
kompozicijos darbų),
demonst-ruojamos
Lietuvoje.

Užmegzti ryšiai su 2-3
užsienio meninio
ugdymo įstaigomis.
Sukomplektuotos ir
užsienyje parodytos 3
vežiojamos parodos.

Surengtos 1-2 parodos
per metus kiekvienoje,
su mokykla
bendradarbiaujančioje
Lietuvos institucijoje.

Surengtos 29 parodos
mokykla
bendradarbiaujančiose instituci-jose
(13 institucijų).
Parengta ir parody-ta
ekspozicija Kauno
dizaino savaitės
parodoje.
Įgyvendintas
projektas „Free Little
library“ Kauno
mieste.

Surengtos 3-4 parodos
per metus kiekvienoje,
su mokykla
bendradarbiaujan-čioje
Lietuvos institucijoje.

Surengti 2 konkursai
Kauno miesto
formaliojo ir
neformaliojo švietimo
įstaigų mokiniams.

Surengtas 1
konkursas Kauno
miesto formaliojo ir
neformaliojo
švietimo įstaigų
vyresnių klasių
mokiniams.

Surengti 2 konkursai
Kauno miesto ir Kauno
rajono formaliojo ir
neformaliojo švietimo
įstaigoms (kasmetinis
konkursas praplėstas
geografiškai).

Komentaras: pasiektas faktinis rezultatas. Metams užsibrėžto tikslo pilnai įgyvendinti nepavyko
dėl metų bėgyje įsiterpusių naujų projektų, atsiliepimų dėl organizuojamo konkurso datos
(mokykloms ne itin patogus dailės darbų konkurso laikas buvo pakoreguotas). Tikslą pilnai
įgyvendinti planuojama 2017 metais.

Tikslas

Minimalus lauktas
rezultatas

Įstaigos pasiektas
realus rezultatas

Maksimalus lauktas
rezultatas

Parengti ir
įgyvendinti
edukacinius
projektus mokyklos
mokiniams,
gilinančius skirtingų
dailės sričių,
medžiagų, technikų
išmanymą.

Suburtos darbo grupės
ugdymo (si)
poreikiams ištirti ir
edukaciniams
projektams parengti.

2015 metų pabaigoje
suburta darbo grupė,
surengtos mokinių
apklausos jų poreikiams
ištirti, parengti
suplanuoti edukaciniai
projektai.

Suburtos darbo grupės,
atlikta išsami analizė.

Su mokyklos
bendruomene

Įgyvendintas
edukacinis projektas,

Su mokyklos
bendruomene parengti
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parengtas ir
įgyvendintas 1 naujas
edukacinis projektas
„Kūrybinė diena
mokykloje“.

skirtas visai mokyklos
bendruomenei –
„Kūrybinė diena
mokykloje“. Parengti 2
edukaciniai projektai,
skirti mokyklos
mokiniams: „Kuriame
kartu su studentais“ (2
pristatymai + vienas
įgyvendintas projektas),
„Kviestinis mokytojas
(kartu su VDA KF ir
Rygos dailės
akademija)

ir įgyvendinti keli
edukaciniai projektai.
(„Kuriame kartu su
studentais“, „Gabių
vaikų programa“ ir
pan.).

Kartu su VDA KF
suorganizuota
tarptautinė piešimo
konferencija „Piešinys
šių dienų vaizdinėje
kultūroje ir menų
edukacijoje“
Parengtas ir
įgyvendintas meno
istorijos projektas kartu
su Lietuvos dailės
mokyklomis „Lietuvos
architektūros paveldo
žemėlapis mokykloms“
Surengtas 1 dalykinis
konkursas mokyklos
mokiniams (Dailės
istorijos olimpiada).

Surengta Dailės
istorijos olimpiada tiek
pradinio, tiek
pagrindinio dailės
ugdymo grupių
mokiniams.

Pasirengta neformalaus Visi mokytojai įgijo
ugdymo programų
vaikų turizmo vadovų
įgyvendinimui mokinių pažymėjimus.
atostogų metu: 12
Parengtos 2 programos,
mokytojų išklausę
suorganizuota 1 tikslinė
vaikų turizmo vadovų
praktika – pleneras
mokymo programą,
Dailės mėgėjų grupės
parengtos 1-2
mokiniams vasaros
programos.
atostogų metu.
Komentaras: Tikslas įgyvendintas maksimaliai.

Tikslas

Minimalus lauktas
rezultatas

Įrengti edukacines
erdves naujai
remontuojamose
patalpose (palėpėse),
leidžiančias plėtoti

Suremontuotos 3
patalpos bei koridorius
(IV a. palėpė).

Įstaigos pasiektas
realus rezultatas
Patalpos pilnai
funkcionuoja, vyksta
edukacinis procesas

Surengti 2 dalykiniai
konkursai mokyklos
mokiniams.

Visi mokytojai įgiję
vaikų turizmo vadovų
pažymėjimus.
Suorganizuota ir
pravesta tikslinė
praktika – pleneras
mokyklos mokiniams
atostogų metu.

Maksimalus lauktas
rezultatas
Patalpos pilnai
funkcionuoja, vyksta
edukacinis procesas.
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mokinių meistrystę
bei kūrybiškumą.

Nupirkti baldai,
pritaikyti spaustuvei ir
fondams.

Įrengta šiuolaikiška
spaustuvė, pritaikyta
dirbti mokiniams bei
mokytojams. Nupirktas
grafikos presas, 2
grafikos darbų
džiovyklės, darbo
įrankiai

Parengtas mokyklos
vidaus kiemelio
techninis projektas

Techninis projektas
neparengtas

Pilnai įrengta
šiuolaikiška spaustuvė,
pritaikyta dirbti
mokiniams bei
mokytojams, įrengti
atviri fondai.

Atsiras naujos
kūrybinės erdvės
ugdymo procesui
įgyvendinti.
Komentaras: Iškeltas tikslas įgyvendintas maksimaliai, išskyrus numatytą parengti mokyklos
vidaus kiemelio techninį projektą, skirtą tolesniam darbų etapui. Projektas neparengtas dėl lėšų
trūkumo.

Plačiojo įsivertinimo išvados
Trūkumai

Tobulinti pasirinkti įstaigos
veiklos aspektai

Mokyklos mikroklimatas
(1.1.3).
Tradicijos ir bendruomenės
santykiai (1.1.2)
Ugdymo programos (2.1.1)
Mokytojo ir mokinio
dialogas (2.3.2)

Mokyklos partnerystė ir viešieji
ryšiai (1.3)

Lėšų valdymas (5.3.1)
Patalpų naudojimas (5.3.3)

Aplinkos tinkamumas (1.2.2)

Mokyklos įvaizdis ir vaidmuo
vietos bendruomenėje(1.3.1)
Partnerystė su kitomis
institucijomis (1.3.2)
Ugdymo nuostatos ir būdai
(2.3.1)
Ugdymosi poreikių nustatymas
ir veiklos diferenciavimas
(2.4.1)
Mokinio pažanga (3.1.1)
Aplinkos tinkamumas (1.2.2)
Patalpų naudojimas (5.3.3)

Privalumai

Ugdymo ir ugdymosi kokybė
(2.3)
Pažanga (3.1)

Giluminio įsivertinimo išvados
Atsižvelgiant į įstaigos specifiką, esamą situaciją, siekiant įgyvendinti naują mokyklos
strateginį planą 2016-2018 metams ir jame iškeltus strateginius tikslus, 2016 metais
vertintos su strateginiais tikslais susijusios mokyklos kultūros, ugdymo(si) ir pasiekimų bei
įstaigos valdymo sritys.
Stipriosios pusės:
 Mokyklos kultūra: susiformavę geri bendruomenės santykiai, jaukėjanti mokymosi
aplinka, susiformavusios parodų ir peržiūrų rengimo tradicijos.
 Ugdymas(is): stiprios ir išsamios ugdymo programos, sudarytos sąlygos mokytis
dailės įvairių poreikių vaikams ir suaugusiems, artimas mokytojo ir mokinio
dialogas.
 Mokyklos valdymas: materialinių išteklių naudojimo veiksmingumas, renovuojant
mokyklą, racionalus patalpų panaudojimas, aukšta atskirų grandžių darbuotojų
kompetencija ir kvalifikacija.
Tobulintinos pusės:
 Mokyklos kultūra: mokyklos partnerystė ir viešieji ryšiai, socialinė veikla
stiprinant bendradarbiavimą su kitomis institucijomis bei didinant mokyklos
vaidmenį tiek vietos bendruomenėje, tiek sklaidą platesnėje erdvėje.
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Ugdymas (is) ir pasiekimai: ugdymo ir ugdymosi kokybės gerinimas, ieškant naujų
ugdymo būdų bei formų, laiduojančių mokinių pažangą, skatinančių kūrybiškumą
bei meistrystę.
Mokyklos valdymas: patalpų panaudojimas ir pritaikymas ugdymo procesui,
sukuriant tinkamą mokymosi aplinką.

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 2016 m.
pateiktos nebuvo.

III SKYRIUS
2017 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS
IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI
2017 metų mokyklos veikla, atsižvelgiant į Kauno miesto savivaldybės bei
mokyklos strateginius planus, bus orientuota į ugdymo kokybės gerinimą. Jo sieksime per
naujų ugdymo formų įdiegimą, pažangos įsivertinimą, kryptingą tarpinstitucinį
bendradarbiavimą bei palankių edukacinių aplinkų kūrimą.
Įgyvendinant įstaigos strateginio plano 2016-2018 metams strateginį tikslą „Įvesti
ir įtvirtinti ugdomosios veiklos formas, skatinančias besimokančiųjų kūrybiškumą,
meistriškumą bei motyvaciją“ 2017 metus skirsime mokinių pasiekimams ir mokymosi
pažangai. Mokymosi pažangos sieksime per veiklos diferencijavimą, inovatyvų mokomųjų
dalykų dėstymą ir vertinimą. Mokykloje įgyvendinsime tam skirtus naujus edukacinius
projektus, programas bei konkursus. Dalis jų bus susieti su aktualiomis socialinėmis temomis –
patyčių, atskirties, emigracijos ir pan. Kryptingai kelsime mokytojų kvalifikaciją. Šiam tikslui
bus pasitelkti žmogiškieji ištekliai, įstaigos pajamų lėšos. Kvalifikacijos kėlimui planuojama
skirti iki 500€, edukaciniams projektams ir konkursams – 200 €.
Įgyvendinant įstaigos strateginio plano 2016-2018 metams strateginį tikslą
„Stiprinti mokyklos ir kitų įstaigų bendradarbiavimą, skleidžiant gerąją patirtį miesto, šalies ir
užsienio edukacinėje kultūrinėje erdvėje“, 2017 metais stiprinsime turimus ir ieškosime naujų
ryšių su Lietuvos ir užsienio meno, kultūros institucijomis. Didelį dėmesį skirsime mokinių
skatinimui dalyvauti miesto ir šalies meniniuose, edukaciniuose, socialiniuose projektuose ir
konkursuose, bei siekti gerų rezultatų. Į projektus įtraukdami kuo daugiau mokinių, skatinsime
jų nuolatinį, aktyvų santykį su kultūra ir visuomene. Aktyvinsime informacijos apie mokyklą
sklaidą internetinėje erdvėje. Tikslui įgyvendinti bus panaudotos mokyklos pajamų lėšos –
1310 €.
Įgyvendinant įstaigos strateginio plano 2016-2018 metams strateginį tikslą
„Ieškoti lėšų ir gavus jas panaudoti palankių edukacinių aplinkų kūrimui, pritaikant
ugdomosios veiklos organizavimui, 2017 metais remontuosime mokyklos skulptūros klases,
kurios šiuo metu yra stipriai nugyventos. Bus atnaujintos edukacinės erdvės ir sukurta tinkama
aplinka skulptūros mokymui, leidžianti plėtoti mokinių meistrystę bei kūrybiškumą. Šis metinis
tikslas pagrįstas mokyklos bendruomenės (vaikų, tėvų, mokytojų) išsakytais poreikiais. Tikslui
įgyvendinti bus panaudotos savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programos (įstaigų
pajamų) lėšos ir 2 proc. paramos ir labdaros lėšos. Planuojama remonto darbams skirti 25000€,
baldams bei įrangai įsigyti – 9000€, metodinei bei vaizdinei medžiagai – 300€.
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IV SKYRIUS
VEIKLOS TURINYS
1. tikslas – pritaikius ugdomosios veiklos diferencijavimą įgyvendinti naujus edukacinius
projektus, konkursus ir programas (programines dalis), aktyvinančius mokinių pažangą.

Sėkmės kriterijus

Laukiami minimalūs rezultatai

Parengti, išbandyti ir įgyvendinti
projektai, konkursai ir programos,
per ugdomosios veiklos
diferencijavimą paskatinę
mokinių pažangą.

Laukiami maksimalūs
rezultatai

Pravestos diskusijos su
bendruomene mokinių pažangos
klausimu.

Ženkliai pagerėjęs tėvų
informavimas apie vaiko
mokymosi pažangą.

Suburtos darbo grupės mokinių
pasiekimų gerinimui numatyti ir
edukaciniams projektams parengti.

Atlikta išsami analizė.

Bent 10 mokytojų dalyvavę
mokymo kursuose/seminaruose
ugdomosios veiklos
diferencijavimo, ugdymo/si
pažangos skatinimo, socialinių
aktualijų ugdyme klausimais.

Įgyta patirtis apibendrinta ir
išanalizuota mokytojų
moksliniuose pranešimuose,
straipsniuose, pritaikyta
mokymo procese.

Parengtas ir įgyvendintas naujas
mokymosi pažangą skatinantis
edukacinis projektas, surengtas
dalykinis konkursas (Dailės
istorijos olimpiada).

Parengti ir įgyvendinti keli
edukaciniai projektai,
konkursai mokyklos
mokiniams, įtraukiant
naujus partnerius.

Į individualias programas/teminius
planus įtrauktos aktualios
socialinės temos (atskirties,
patyčių, tolerancijos, emigracijos
ir pan.)

Parengtas ir įgyvendintas
naujas socialinis –
edukacinis projektas.

Pravestos mokomųjų dalykų
peržiūros su įvertinimais.

Pradėtas rengti naujas
mokymo dalykų vertinimo
aprašo projektas.

Priemonės
Eil.
Nr.
1

Priemonės
pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Mokytojų tarybos
posėdis, skirtas
ugdymo kokybės,
mokinių
pasiekimų
gerinimui ir
ugdomosios
veiklos
diferencijavimui

Ž.Šarakauskas,
M.Ramonienė

Socialiniai
partneriai

Įvykdymo
terminas
01

Ištekliai
Mokytojų
taryba

Pastabos
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

Metodinės
tarybos posėdis,
skirtas
edukacinių
projektų 2017
metais
parengimui
Darbo grupių
veiklos
suplanavimas
Mokytojų
kvalifikacijos
kėlimas
Dailės istorijos
olimpiada
mokyklos 3-7
klasių mokiniams
Naujų edukacinių
projektų
(„Pamoka
muziejuje“,
„Pamoka
dailininko
dirbtuvėje ir kt.)
sukūrimas ir
įgyvendinimas
Visų dalykų
atvirosios
metodinės
parodos,
peržiūros,
pristatymai, skirti
mokinių
meistriškumo ir
pažangos
vertinimui.
Mokytojų ir
metodinės
tarybos posėdžiai,
skirti veiklos
įsivertinimui,
naujų ir tradicinių
edukacinių
projektų eigai.
Metinių
individualių
programų/teminių
planų
koregavimas,
įraukiant naujas
programines dalis
socialine
tematika.
Mokymo dalykų
vertinimo aprašo
projekto
rengimas

R.Simanaitienė

01

M.Ramonienė,
R.Simanaitienė

01-02

Ž.Šarakauskas

KPKC

01-12

Metodinė
taryba

Įstaigos
lėšos
200€
Įstaigos
lėšos
100€

M.Ramonienė,
R.Simanaitienė

03

R.Simanaitienė

04 - 12

Metodinė
taryba
Įstaigos
lėšos
100€

R.Simanaitienė

05-06

Metodinė
taryba,
mokytojų
taryba

Ž.Šarakauskas,
R.Simanaitienė

06

Mokytojų,
metodinė
taryba

M.Ramonienė

08-09

Metodinė
taryba

M.Ramonienė,
R.Simanaitienė

11

Metodinė
taryba

16

11

Įgyvendintų
edukacinių
projektų
aptarimas,
įvertinimas ir
viešinimas

M.Ramonienė,
R.Simanaitienė

Metodinė
taryba,
darbo
grupės

11-12

2 tikslas – įtraukti kuo daugiau mokinių į mokyklos ir kitų edukacinių, kultūros įstaigų
bendradarbiavimą, aktyvinant dalyvavimą miesto, respublikiniuose, tarptautiniuose
dailės konkursuose, parodose.
Sėkmės kriterijus

Laukiami minimalūs rezultatai

Padidėjo mokinių,
dalyvavusių įvairaus lygmens
dailės konkursuose, parodose
ir projektuose, skaičius.

Pravesta mokinių apklausa
motyvacijos įtakoms ir tiksliniam
skatinimui atskleisti.

Laukiami maksimalūs
rezultatai
Atlikta išsami situacijos analizė.

Dvigubai padidintas mokinių
dalyvavimo aktyvumas
projektinėje/ konkursinėje
veikloje.

Išlaikytas aktyvus, sistemingas
mokinių dalyvavimas
projektinėje/konkursinėje
veikloje.
Sudalyvauta 1-2 naujuose
kultūriniuose, socialiniuose
projektuose, tikslingai
pasinaudojant mokymosi aplinka.
Surengta 1 paroda per metus
kiekvienoje, su mokykla
bendradarbiaujančioje Lietuvos
institucijoje.
Pasirašytos benbdradarbiavimo
sutartys su 2 naujomis
kultūros/švietimo institucijomis.

Sudalyvauta 3-5 naujuose
kultūriniuose, socialiniuose
projektuose, tikslingai
pasinaudojant mokymosi aplinka.

Surengtos 2-3 parodos per metus
kiekvienoje, su mokykla
bendradarbiaujančioje Lietuvos ir
užsienio institucijoje.
Vystoma veikla, parengti ir
pradėti įgyvendinti bendri
projektai.

Priemonės
Eil.
Nr.
1

2

Priemonės
pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

2017 m. I pusme- J.Delonaitėčio parodų,
Meškienė
projektų, renginių
plano parengimas.
Bendradarbiavimo Ž. Šarakauskas
sutarčių
pasirašymas

Socialiniai
partneriai

Įvykdymo
terminas,
mėn.

01

Partneriai

01-12

Ištekliai
Mokytojų
taryba

Pastabos

17

3

Projektų
įgyvendinimas

J.DelonaitėMeškienė

4.

Konkursas Kauno
miesto ir rajono
formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigoms
(7-18 m. mokiniams), remiantis
A.Martinaičio
tapyba ir poezija.
Savaitė be patyčių

J.DelonaitėMeškienė

6

Meninės akcijos
„Kaunas Jazz
2017“ festivalyje

A.Andziulytė

7

„Dizaino savaitė
2017“

J.DelonaitėMeškienė

8

2017 m. I pusmečio įgyvendintų
parodų, projektų,
renginių
aptarimas.
2017 m. II
pusmečio parodų,
projektų, renginių
plano parengimas.
Dalyvavimas NŠ
paslaugų mugėje
Kauno pilyje.

J.DelonaitėMeškienė

06

J.DelonaitėMeškienė

09

Mokytojų
taryba

09

Darbo grupė,
įstaigos
lėšos:
110 €

Mokyklos kalendoriaus ruošimas
ir gamyba
Šv. Pranciškaus –
gyvūnų globėjo
diena Kaune.

J.DelonaitėMeškienė

09-11

Darbo grupė,
įstaigos lėšos: 300 €
Darbo grupė,
įstaigos
lėšos: 50 €

5

9

10

11

12

13

Periodinės parodos Kauno miesto
savivaldybės
Vinco Kudirkos
viešosios biblio-

J.DelonaitėMeškienė

J.DelonaitėMeškienė

J.DelonaitėMeškienė,
Audrė
Šarauskienė
J.DelonaitėMeškienė
A. Andziulytė

Partneriai

01-12

01-04

Darbo grupė,
įstaigos
lėšos: 460 €
Darbo grupė,
įstaigos
lėšos: 250 €

Kauno kino
centras
„Romuva“
Kauno
miesto
savivaldybė

03

Darbo grupė

05

Lietuvos
dizaino
forumas

05

Darbo grupė,
įstaigos
lėšos:
200 €
Darbo grupė,
įstaigos
lėšos:
100 €
Mokytojų
taryba

Kauno miesto savivaldybė, Moksleivių laisvalaikio rūmai

„Republica
Kaunensis“

10

Priimanti
institucija

01-12

Mokytojų
taryba,
žmogiškieji
ištekliai

18

14

tekos padaliniuose, bei Maironio
literatūros muziejaus padalinyje
vaikų literatūros
muziejuje.
Kalėdinės akcijos
mieste. Konkursas
„Sveika gyva,
Kalėdų viešnia“

J.DelonaitėMeškienė

„Republica
Kaunensis“,
Kauno miesto savivaldybė, Kauno
moksleivių
aplinkotyros
centras

12

Žmogiškieji
ištekliai,
darbo grupė,
įstaigos
lėšos: 300 €

3 tikslas - atnaujinti edukacines erdves ir sukurti skulptūros mokymui tinkamą aplinką,
leidžiančią plėtoti mokinių meistrystę bei kūrybiškumą.
Sėkmės kriterijus

Laukiami minimalūs rezultatai

Laukiami maksimalūs
rezultatai

Suremontuotos nugyventos
skulptūros klasės, nupirkta įranga,
sudarytos sąlygos mokiniams
mokytis atnaujintose edukacinėse
erdvėse.

Suremontuotos 2 skulptūros klasės,
joms nupirkti baldai bei reikalinga
įranga.

Suremontuotos 4 klasės.
Patalpos pilnai
funkcionuoja, vyksta
edukacinis procesas.

Atnaujinta skulptūros metodinė
literatūra ir vaizdinė medžiaga.

Naudojamos naujos
technologijos skulptūros
mokyme.

Mokytojų surinkti darbų fondai
iškelti iš skulptūros klasių į atskirą
patalpą, tinkamą jiems laikyti ir
eksponuoti.

Įsigyta visa reikiama įranga
skulptūros darbų fondams
tinkamai laikyti ir
eksponuoti, fondai aktyviai
naudojami ugdymo
procese.

Priemonės
Eil.
Nr.
1.
2.

3.

4.

Priemonės
pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Patalpų apžiūra
M.Ragauskas
ir įvertnimas
Viešųjų pirkimų Ž.Šarakauskas
organizavimas
remonto darbams
pirkti
Vykdomi
M.Ragauskas
remonto darbai
Įrangos
įsigijimas

Ž.Šarakauskas
A.Kakanienė

Socialiniai
partneriai

Įvykdymo
terminas

Ištekliai

01
02

Įmonė, kuri
laimės
konkursą
Įmonė, kuri
laimės
konkursą

02-03

04-05

Įstaigos
lėšos,
25000€
Įstaigos
lėšos
1000€

Pastabos
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5.

6.

7.

8.

skulptūros
pamokoms.
Mokytojų ir
Metodinės
tarybos
posėdžiai, skirti
skulptūros
edukacinių
erdvių
panaudojimui.
Viešųjų pirkimų
organizavimas
baldams pirkti
Įrangos
įsigijimas
skulptūros
pamokoms.
Metodinės
literatūros ir
vaizdinės
medžiagos
įsigijimas
skulptūros
pamokoms.

Ž.Šarakauskas,
R.Simanaitienė

08-09

Mokytojų,
metodinė
taryba

Ž.Šarakauskas
A.Kakanienė

Įmonė, kuri
laimės
konkursą

09

Įstaigos
lėšos
3000€

Ž.Šarakauskas
A.Kakanienė

Įmonė, kuri
laimės
konkursą

10-11

Įstaigos
lėšos
5000€

Ž.Šarakauskas
A.Kakanienė

Įmonė, kuri
laimės
konkursą

11

Įstaigos
lėšos
300€

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 pavaduotoja
ugdymui;
 už mokyklos kultūrinę-parodinę veiklą atsako metodinio (projektinio) darbo vadovė.
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.

Kas atsiskaito,
informuoja
Direktorius
Ž.Šarakauskas

Kam atsiskaitoma,
kas informuojamas
Mokyklos tarybai,
mokyklos
bendruomenei

Atsiskaitymo ir
informavimo forma
Ataskaita žodžiu apie
mokyklos veiklą
posėdžiuose ir
susirinkimuose.

Įvykdymo terminas
05, 08, 12 mėn.
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Direktorius
Ž.Šarakauskas

Kauno m.
savivaldybei

Dir. pavaduotoja
ugdymui
M.Ramonienė

Direktoriui
Mokytojų tarybai

Direktoriaus
pavaduotojas ūkiui
M.Ragauskas
Metodinio
(projektinio) darbo
vadovė J.Delonaitė Meškienė

Direktoriui

Metodinės tarybos
pirmininkė
R.Simanaitienė
Kompiuterinių tinklų
bei duomenų banko
tvarkytoja
J.Delonaitė Meškienė

Dir. pav.
M.Ramonienei,
Mokytojų tarybai
Mokyklos
bendruomenei ir
miesto visuomenei

Direktoriui
Mokytojų tarybai

Dir. pavaduotoja ugdymui
(programos rengėjų
pareigų pavadinimas )

Direktoriaus
2016 metų veiklos
ataskaita raštu.
Ataskaitos žodžiu
apie ugdymo kokybę
ir rezultatus
pasitarimuose ir
Tarybos posėdžiuose.
Ataskaitos žodžiu
pasitarimuose

04

Ataskaitos žodžiu
apie mokyklos
kultūrinę veiklą ir
projektus
pasitarimuose ir
Tarybos posėdžiuose
Metodinės tarybos
posėdžiai, skirti MT
veiklai įvertinti
Internetiniame
mokyklos puslapyje

Kas mėnesį

_________________
(parašas)

Metodinio (projektinio) darbo vadovė
(programos rengėjų
pareigų pavadinimas )

PRITARTA
Kauno A.Martinaičio dailės mokyklos
tarybos 2016 m. gruodžio 19 d.
posėdžio protokolu Nr. (PP)-1.5-03

Kas ketvirtį

Kas mėnesį

01, 06, 09

Nuolat

Margarita Ramonienė
(vardas ir pavardė)

_________________
(parašas)

Jurgita Delonaitė-Meškienė
(vardas ir pavardė)

