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I SKYRIUS
2016-2018 M. STRATEGINIO IR 2018 M. VEIKLOS PLANŲ ĮGYVENDINIMAS
2016-2018 metų strateginio plano tikslai ir veiklos plano 2018 metų tikslai įgyvendinti 100
procentų.
Nuo 2016 m. įstaigos ugdymo procese vaikų ir mokinių skaičius nuo 695 padidėjo iki 842 –
17,46 %. Iš kurių 51 – daugiavaikių šeimų vaikai, 396 ugdytiniai (52,97 %) dalyvauja NVŠ programose.
Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų lankytojai aktyviai dalyvavo miesto, respublikiniuose ir
tarptautiniuose konkursuose. Ženkliai išaugo laimėjimų rezultatai – 34,21 %. Daugiausiai laimėjimų pelnė
šių kolektyvų ir studijų nariai (estrados studijos „M.E.S.“, šiuolaikinių šokių studija „Vėtra“, sportinių šokių
studija „Mida“, klasikinio dainavimo studija, gatvės šokių studija ,,F.U.”).
Visi rūmų kolektyvai rengė savo kūrybinės veiklos pristatymus, dalyvavo įvairiuose 2016-2018
metų strateginiame plane namatytuose koncertuose, šventėse, įvairiuose kituose renginiuose, kurie vyko
naujose miesto erdvėse (bibliotekų metams paminėti, Azijos šalių studijų centro projektas ,,VMLR ir
Sugiharos namai”, koncertai neįgaliųjų dienai, Kovo 11-ajai (VDU), chorų festivaliai „Tau, mano mamyte“,
skirtas Motinos dienai (šv. arkangelo Mykolo bažnyčia), „Vilties daina“, skirtas Vasario 16-ajai (Kauno
valstybinė filharmonija), Rugsėjo 1-osios šventė (Kauno pilies prieigos), tarptautinis jaunimo roko grupių
festivalis „Skersvėjis“ (Senoji prieplauka), projektas kartu su Japonijos modernaus šokio, džiazo
pantomimos bei baleto šokėja REIKA, dailės parodos, konkursai, plenerai), tarptautinis teatrų festivalis
„Vivo ananscena“ („Girstučio“ kultūros centras), tarptautinė virtuali fotografijos paroda „Jaunimo
laisvalaikis per objektyvą“.
Kolektyvai dalyvavo naujuose miesto renginiuose: fotografijos paroda „Rūmų gyvenimo
akimirkos“, socialinės akcijos Rotušės aikštėje (,,Baltosios ramunės” – sergantiems tuberkulioze,
,,Raudonoji gėlelė” – sergantiems kraujo vėžiu), Šančių bendruomenės šventė ir mugė ir kt.
Suorganizuoti visi numatyti reprezentaciniai renginiai: Lietuvos moksleivių dainų šventė „Tu
mums viena“, Kauno miesto moksleivių ,,Šaly kelio jovaras stovėjo“, Pasaulio lietuvių dainų šventė
„Vardan Tos...“, koncertai Tarptautinei mokytojų dienai nuo 2017 metų tapę respublikiniais renginiais,
gilias tradicijas turintis ir 18 metų besitęsiantis tarptautinis vokalistų konkursas „Kaunas talent“ tapo
populiarus visame pasaulyje. Jame dalyvavo atlikėjai komisijos nariai iš 30 pasaulio valstybių.
Įvairiuose renginiuose per tris metus dalyvavo virš 80 000 šalies ir užsienio vaikų ir moksleivių.
Tame tarpe apie 90 % jaunųjų kauniečių.
Visi renginiai buvo viešinami dienraščiuose „Kauno diena“, „Lietuvos rytas“, „15 min.”, LRT,
portaluose „Kas vyksta Kaune“, „Laisvės alėja“, „Delfi“, „Alfa“, reklaminiai LED ekranai, Lietuvos paštas,
viešasis transportas, socialiniai tinklai FB, Instragram, tiesioginės internetinės transliacijos, kurios pasiekė
100 000 peržiūrų.
Trijų metų laikotarpyje buvo surengta tarptautinė teorinė-praktinė konferencija ,,Tarptautinių
vokalistų festivalių organizavimo patirtis. Vokalo technikos tobulinimo ypatumai” ir organizuoti
tarptautiniai teoriniai praktiniai seminarai miesto, šalies ir užsienio muzikos mokytojams, vokalo studijų
vadovams. Organizuotas tarptautinis seminaras „Dainavimo technikos tobulinimo galimybės. Sceninio
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įvaizdžio psichologija ir režisūra. Įgarsinimo specifika.” miesto, šalies ir užsienio jauniesiems dainininkams,
dainavimo pedagogams, studijų vadovams.
Rengiantis muzikos krypties FŠPU programų įvedimui 2016-2018 m. buvo optimizuojamos kai
kurios meninio ir muzikinio ugdymo programos.

2016-2018 m. įkurtos dvi naujos studijos: kompiuterinio grafinio dizaino ir kompiuterinės
muzikos kūrimo studijos.
Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmuose dabar akredituotos ir veiklą vykdo 23
neformaliojo ugdymo programos.
Kolektyvai ir studijos užsiėmimus vykdo ir netradicinėse edukacinėse aplinkose: bibliotekose,
viešose miesto ir respublikos erdvėse, muziejuose, teatruose, kultūros centruose, ,,Žalgirio” arenoje ir kitose
įstaigose, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais.
Įstaigos vadovai ir metodininkai nuolat tobulina savo vadybines ir bendrąsias kompetencijas,
užtikrinant ugdymo turinio kaitą ir darną. Viso dalyvauta 65 kvalifikaciniuose kursuose ir seminaruose,
įvairiuose kituose kvalifikcijos tobulinimo renginiuose.
Metodinėje veikloje aktyviai dalyvauja beveik visi mokytojai, skleisdami ir perimdami gerąją
patirtį. Parengta 27 kvalifikacinės tobulinimo programos, pravesti seminarai, skaityti pranešimai
konferencijose. Parengta ir pristatyta 10 metodinių darbų, surengtos metodinės dienos, surengti renginiai
miesto bei šalies mokytojams, vykdyti socializacijos, kūrybingumo ugdymo projektai.
Visi įstaigos mokytojai dalyvavo dalykinėse ar bendrose pedagoginių žinių programose. Iš viso
dalyvauta 134 kvalifikaciniuose renginiuose. Organizuoti mokymai rūmų mokytojams vidinio įsivertinimo
klausimais ir atlikti sisteminiai vidiniai įsivertinimai apėmę visas tris bendruomenės grupes (mokinai, tėvai,
mokytojai): giluminis „Kultūros“ srities ,,Partnerystės“ ir ,,Viešųjų ryšių“, giluminis temų ,,Mikroklimatas“
ir ,,Ugdymo aplinka“, giluminis “„Ugdymo proceso organizavimas ir kokybė“ tyrimai. Bendras ugdymo
proceso kokybės lygių procentas:
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Kauno vaikų ir moskleivių laisvalaikio rūmuose nuolat organizuojamos edukacijos, kūrybinės
dirbtuvės, pažintinės ,,Atvirų durų” programos ir tikslinės dienos stovyklos miesto moksleiviams, rudens,
žiemos, pavasario ir vasaros atostogų metu. Rūmų mokytojai organizuoja kūrybines vasaros stovyklas
kolektyvų ir studijų vaikams ir mokiniams.
Įstaigos valdymo efektyvumui ir skaidrumui užtikrinti įdiegta elektroninė dokumentų valdymo
sistema (DVS).
Ugdymo proceso gerinimui atliktas kabinetų, dalinis koridorių remontas. Įsigytos naujos
udgymo procesui skirtos priemonės: multimedija, kompiuteriai, spausdintuvas, įranga didžėjų ir
kompiuterinės muzikos studijoms, kitų muzikinių studijų veiklai nupirkti muzikiniai centrai, kolonėlės,
mikrofonai. Tautinių šokių kolektyvui ,,Malūnėlis” nupirkti žemaitiški tautiniai rūbai. Atnaujintas
sekretoriatas, ugdymo proceso organizavimui patalpos aprūpintos reikiamais baldais.
Rūmuose nuolat diegiamos naujovės. Atnaujinta internetinė svetainė www.vmlr.lt , susieta su
populiariaisiais socialiniais tinklais, kurių pagalba vyksta platesnė sklaida apie įstaigos veiklą. Svetainėje
įdiegta rubrika, kuria naudodamiesi puslapio lankytojai gali tiesiogiai bendrauti su administracija.

II SKYRIUS
2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1.

Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai

Metų užduotys
(toliau –
užduotys)

Organizuoti
reprezentacinius
švietimo
renginius

Siektini
rezultatai

Rezultatų vertinimo
rodikliai (kuriais
vadovaujantis
vertinama, ar
nustatytos užduotys
įvykdytos)

Užtikrinti
Kauno miesto
moksleivių
Renginių reklaminė
dalyvavimą
medžiaga
Pasaulio lietuvio Dalyvių sąrašai
dainų šventėje
„Vardan Tos...“

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

Suorganizuoti visi numatyti reprezentaciniai
renginiai.
Renginiai buvo viešinami:
1. Tarptautiniu mąstu – socialiniuose
tinkluose FB, Instragram ir kt., tiesioginės
transliacijos internete.
2. Šalyje – LRT, dienraštyje „Kauno diena“,
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1.2. Atlikti
mokyklos
įgyvendinimo
neformaliojo
švietimo
programų
analizę

1.3. Didinti
mokinių
motyvaciją,
sudarant sąlygas
jų sceninių
įgųdžių
formavimui

Organizuoti
pirmokų iš
socialiai remtinų
šeimų šventę;
Organizuoti
tarptautinės
mokytojų dienos
šventinį
paminėjimą;
Organizuoti
Gabių vaikų
šventę;
Organizuoti
tarptautinį
konkursą
„Kaunas talent“
Išnagrinėti
mokyklos
įgyvendinamas
neformaliojo
švietimo
programas,
siekiant
išryškinti
meninės
krypties
progamų
diferencijaciją,
programų
poreikį ir
populiarumą,
įvertinant
mokinių kaitos
duomenis

Rūmų
kūrybinėje –
meninėje
veikloje
dalyvauja ne
mažiau kaip
80% mokinių

„Lietuvos rytas“, portale „Kas vyksta
Kaune“, „Laisvės alėja“ , „15 min” ir kt.
3. Mieste: reklaminiuose LED ekranuose,
viešajame transporte.
Renginiuose dalyvavo:
Pasaulio lietuvio dainų šventėje „Vardan
Tos...“ – 3500 dalyvių;
Tarptautinės mokytojų dienos šventėje –
10000 dalyvių
Tarptautiniame konkurse „Kaunas talent“ –
500 dalyvių (tiesioginės internetinės
transliacijos metu balsavo 4000 žiūrovų
Viso renginių dalyvių – 18 000 Dalyvių

Ugdymo programų
analizė
Mokinių registrų
duomenys

Koncertinių renginių
duomenys

2018 m. įvykdytas giluminis įsivertinimas
„Būrelio (studijos) užsiėmimų kokybė“ tema
„Ugdymo proceso organizavimas ir
kokybė“. Įsivertinimo lentelė pateikta 3 ps.
Per 2018 mokslo metus vidutiniškai mokėsi
772 ugdytiniai. Per metus atvyko viso 360,
išvyo 326 mokiniai.

Reprezentaciniuose renginiuose dalyvavo
dauguma įstaigos kolektyvų ir studijų –
estrados „M.E.S.”, smuikininkų ansamblio,
kanklių, liaudies instrumentų orkestro,
renginių organizatorių, šiuolaikinių šokių
“Vėtra”, sportinių šokių “Mida”, diksilendo
orkestras, tautinių šokių ansamblis
,,Malūnėlis“.
Visi įstaigos kolektyvai ir studijos dalyvavo
šalies, miesto bei įstaigos organizuojamuose
renginiuose.
Rūmų kūrybinėje – meninėje veikloje
dalyvavo 85% mokinių.
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1.

Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys
2.1. Pirmokų iš socialiai remtinų šeimų
šventė
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Priežastys, rizikos
Renginys nevyko dėl pakoreguoto miesto renginių plano

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

Poveikis švietimo įstaigos veiklai

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4. Pakoreguotų 2018 metų veiklos užduočių nebuvo
III SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ
TOBULINIMAS
5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas
Užduočių įvykdymo aprašymas
5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo
rodiklius
5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo
rodiklius
5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Pažymimas atitinkamas
langelis
Labai gerai ☑
Gerai ☐
Patenkinamai ☐
Nepatenkinamai ☐

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti
6.1. Darbuotojų veiklos vertinimo ir motyvavimo.
6.2. Finansų valdymo.

__Direktorė_______
(švietimo įstaigos
vadovo pareigos)

__________
(parašas)

_Ona Žukienė__
(vardas ir pavardė)

_2019 01 03
(data)
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IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI
7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: ______________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio
rūmų tarybos pirmininkė
________
(mokyklos tarybos įgaliotas asmuo)

Irina Lazauskienė

2019 01 21

(vardas ir pavardė)

(data)

(parašas)

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: ______________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Švietimo skyriaus vedėjas

__________

Virginijus Mažeika

(parašas)

__________
(data)

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________.
V SKYRIUS
2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
9. 2019 metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)
Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti
neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu)
10.1.
10.2.
10.3.
Švietimo skyriaus vedėjas

Virginijus Mažeika

__________

Susipažinau.
____Direktorius__________
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)

__________
(parašas)

_Ona Žukienė__
(vardas ir pavardė)

__________
(data)

