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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
2019-2021 metų strateginio plano tikslai ir veiklos plano 2019 metų tikslai įgyvendinti 100 procentų.
2019 m. veiklos plano įgyvendinimui bus telkiamos administracijos, pedagogų, mokinių ir tėvų
pastangos ar sutarimai. Veikla grindžiama demokratijos, komandos, atsinaujinimo ir individualumo dermės
principais, vadovaujamasi Kauno miesto savivaldybės švietimo politika.
Įstaiga įsikūrusi Centro seniūnijoje, bet neformaliojo ugdymo pasiūla yra plėtojama ir kitose
seniūnijose (Žaliakalnio, Petrašiūnų). Taip pat vykdoma atvira veikla: edukacinės programos, kasmetinės kūrybinės
dienos stovyklos vaikų atostogų metu.
Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų veiklos plane numatomos 2019 metų veiklos kryptys, jų
įgyvendinimo priemonės bei siekiami rezultatai. Įgyvendinant plano kryptis buvo užtikrinamas mokinių kokybiškas
ugdymasis pagal neformaliojo švietimo programas, plėtojama ir turtinama ugdymosi erdvė.
Veiklos plano įgyvendinimas atliepia Vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų strateginius tikslus, kryptis
ir apibrėžia veiklos rezultatus gerinant šiuolaikinės Lietuvos visuomenės poreikius, atitinkant švietimo paslaugų
forma ir kokybe, išplėtojant jų prieinamumą bei tęstinumą.
Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmuose 2019 m. rūmuose akredituotos ir vykdomos keturių
krypčių (šokio, muzikos, dailės, teatro meno ir kt.) 23 neformaliojo vaikų švietimo programos, 64 grupėse. 2019 m.
II pusmečiui akredituotos naujos „Menų vaikai” ir „Kapelos studijos” programos, šiuo metu laukiami programų
įkainių Kauno miesto taryboje patvirtinimai. Papildytos Klasikinio vokalo studijos ir Šiuolaikinių šokių studijos
„Vėtra” grupių skaičius su trimis naujais įdarbintais pedagogais – Laima Kasparevičienė (klasikinio vokalo studija),
Indrė Vizgaitytė ir Armanda Braziūnaitė (šiuolaikinių šokių studija „Vėtra”). Vaikų pasiskirstymo procentas
programų kryptyse:
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Ugdytinių pasiskirstymas NU programose (proc.)
8.45
9.35
41.03

41.18

Šokio kryptis

Muzikos kryptis

Dailės kryptis

Teatro ir kt. kryptis

1. Mokinių lankomumo duomenys:
2019 m.
pusmečiai
I
II

Kolektyvų
ir studijų
skaičius
23
21

Grupių
skaičius
66
64

Bendras
mokinių
skaičius
677
642

Vaikų ir mokinių pagal amžiaus grupes
Ikimokyklinio
1-4 klasių 5-8 klasių
amžiaus vaikai
mokiniai
mokiniai
73
127
402
64
154
351

9-12 klasių
mokiniai
102
95

NU ugdymo programose 2019 m. dalyvavo 81 daugiavaikių šeimų vaikai, 2 neigalūs, 2 soc. paramą gaunantys
vaikai, 1 vaikų namų auklėtinis, 1 globotinis, 51 muzikos mokyklą lankantys vaikai.
2019 m. vyko kolektyvų ir studijų veiklos kontrolės stiprinimas (lankomumo, mokesčių už mokslą bei vaikų
skaičiaus grupėse atitikimo). To pasekoje buvo mažinamos grupių skaičius programose (jaunučių choro „Dominantė“,
gatvės šokių studijos „F.U.“, estradinio dainavimo „M.E.S.“, kompiuterinės muzikos kūrimo) ir papildymas
populiarumo sulaukusiose programose.
2. Mokytojų skaičiaus kaita, mokytojų, turinčių pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją, dalis:
2019 m.
pusmečiai

Bendras
dirbančių
mokytojų
skaičius

Mokytojų kvalifikacinė kategorija
Ekspertas

Metodininkas

Vyresnysis

Mokytojas

Neatestuotas

I

24

4

5

5

8

2

II

26

3

6

6

7

4

Per 2019 m. pedagoginiai darbuotojai dalyvavo 184 kvalifikaciniuose renginiuose. Tarptautiniuose bei
respublikiniuose konkursuose ar festivaliuose laimėtos 101 prizinės vietos. Vaikai ir mokiniai dalyvavo koncertuose,
festivaliuose, parodose.
2019 m. buvo vykdomos: „Mano vaikystės knyga”, „Mes žemės vaikai“, „Malūnas“, Klasikinis vokalas
(chorinis dainavimas), „Elegancija prieš vartotojiškumą“, „Režisuojam savo Vasarą”, „Dailė ir dizainas”,
„Šiuolaikinis šokis“, „Maža dūdelė-didelė širdelė“, „Estradinis dainavimas“, „Kompiuterinis piešimas“,
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„Kompiuterinės muzikos kūrimas“, „Smuiko pradžiamokslis“, Lietuvių liaudies instrumentai“, „Pasaka apie kankle“,
„Dėmesys ir vaidyba“, „Vaizduotė“, „Pojūčiai“, „Veiksmas“, „Keramikos studija“, „Viskas apie mušamuosius
instrumentus“, „Dainuojame ir žaidžiame“ edukacijos. Jose dalyvavo per 686 vaikų ir jaunuolių.
2019 m. I pusmetyje organizuota Respublikinė konferencija-praktikumas „Menas mokyti (-s)“ visų dalykų
mokytojams, II pusmetyje organizuota tarptautinė konferencija-praktikumas muzikams „Menas mokyti (-s)“.
Pastarojoje savo šalių patirtimi dalinosi Bosnijos ir Hercogovinos, Slovakijos, Izraelio ir Lietuvos muzikai. Bendrai
konferencijose dalyvavo per 300 šalies ir užsienio garsūs pedagogai.
2019 m. organizuoti šie meno renginiai:
Tarptautiniai:
1. Moksleiviškų roko grupių festivalis ,,Skersvėjis“
2. Vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „#VIVOAVANSCENA“
3. Klasikinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Kaunas sonorum 2019“
Respublikiniai renginiai:
1. Virtuali asmenukių paroda ,,Velykų džiaugsmas“
2. Piešinių paroda-konkursas „Laimės paukštė“
3. Jaunųjų dizainerių festivalis „Eko stilius“
4. Tarptautinės mokytojų dienos minėjimas
5. Lietuvos moksleivių dainų šventės 2020 Kauno miesto veikos organizavimas
Miesto ir rajono:
1. Lietuvos vaikų ir moksleivių TV konkurso ,,Dainų dainelė“ 2 etapas
2. Paroda-konursas „Rudens spalvų simfonija“
Miesto renginiai:
1. Fotografijų paroda ,,Rūmų gyvenimo akimirkos“
2. Vaikų kūrybinė dienos stovykla ,,Vaikystės rudenėlis“
3. Miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtinių dailės darbų paroda – konkursas ,,Žiemos pasaka“
4. Laisvės gynėjų dienos renginys „Vardan Lietuvos“
5. Moksleivių chorų festivalis „Vilties daina“, skirtas Vasario 16 – ajai
6. Kovo 11- osios minėjimo koncertas
7. Akcija ,,Mano vaikystės knyga“
8. Vaikų kūrybinė dienos stovykla ,,Vaikystės pavasaris“
9. Koncertas „Gimtajam Kaunui“ Hanza dienų metu „Dovana Kaunui. Laisvalaikio akimirkos”
10. VMLR dailės ir keramikos studijų ugdytinių darbų paroda “Portretai”
11. Jaunučių choro festivalis ,,Tau, mano mamyte“
12. Miesto mokinių vasaros kūrybinė dienos
Stovykla ,,Vaikystės vasara“
13. Tarptautinės vaikų gynimo dienos minėjimas - paroda-konkursas “Mano svajonių vasara”
14. Atvirų durų dienos „Pasirink laisvalaikį”
15. Rugsėjo 1-osios šventė Kauno pilies prieigose
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16. Miesto gabių vaikų pagerbimo šventė Žalgirio arenos amfiteatre
17. Adventiniai renginiai ir edukacinės programos
18. Kolektyvų ir studijų kalėdiniai ir naujametiniai renginiai
19. Lietuvos vaikų ir moksleivių TV konkurso ,,Dainų dainelė“ 1 etapas
Renginiuose bendradarbiauta su šiais socialiniais partneriais: A.Žikevičiaus saugaus eismo mokykla,
Lietuvos zoologijos sodas, UAB „Virtualiai“, „Break free“ pabėgimo kambarys, Kauno sporto mokykla „Gaja“, VŠĮ
veiklių mamų klubas, Kauno moksleivių techninės kūrybos centras, VŠĮ „Sveiki, sveiki,“, studija „Vėjo pagauti“,
Kauno V. Kudirkos viešoji biblioteka, LSMU veterinarijos akademijos studentų asociacija (VASA), KTU elektros ir
elektronikos fakultetas, „Opapa“ pripučiami batutai Kaune, Kauno A.Martinaičio dailės mokykla, Cirko akademija,
Kauno J.Gruodžio konservatorija, Kauno tautinės kultūros centras, UAB leidykla „Vaiga“, „Kaunas 2022”, Tautos
namai, Kauno valstybinė filharmonija.
Renginiai buvo viešinami dienraščiuose „Kauno diena“, „Lietuvos rytas“, „15 min.”, LRT, portaluose
„Kas vyksta Kaune“, „Žalgirio“ arenos tinklapis, „Delfi“, reklaminiai LED ekranai, Lietuvos paštas, viešasis
transportas „MEDIA TRAFFIC“, socialiniai tinklai FB, Instragram, tiesioginės internetinės transliacijos, kurios
pasiekė 100 000 peržiūrų.

II SKYRIUS
2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
Užduotys
Siektini rezultatai
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
9.1. Pasiekti
2019 Pasiekti
rezultatai 1.Įgyvendinamų NU muzikos,
metų Įstaigos veiklos pagal
atitinkamus dailės, šokio, teatro krypčių
plane
numatytus sėkmės
programų skaičius – 21 ;
tikslus, sietinus su NU kriterijus/rezultato
2.NU
programose
programų
vertinimo rodiklius
dalyvaujančių mokinių skaičius
įgyvendinimu
– (2019 m. kovo 15 d. – 666 ir
2019 – 2020 mokslo metais –
ne mažesnis nei 690);
3. Mokinių, dalyvavusių
programose mokinių atostogų
metu, skaičius – ne mažesnis
nei 100;
4. Edukacinėse programose
dalyvavusių mokinių skaičius
– ne mažesnis nei 250;
5. Respublikinių ir tarptautinių
konkursų laureatų skaičius –
ne mažesnis nei 15;
6. Mokymąsi mokykloje kitais
mokslo
metais
tęsiančių

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

1. Įgyvendinamų NU muzikos,
dailės, šokio, teatro krypčių
programų skaičius – 24 ;
2.
NU
programose
dalyvaujančių mokinių skaičius
– (2019 m. kovo 15 d. – 666 ir
2019 – 2020 mokslo metais 677
mokiniai. (rodiklis pagrįstas
kolektyvų ir studijų veiklos
sustiprintos kontrolės vykdymu)
3. Mokinių atostogų programose
dalyvavo 214 vaikai;
4. Edukacinėse programose
dalyvavo 686 mokiniai;
5. Respublikinių ir tarptautinių
konkursų laureatų - 101;
6. Mokymąsi mokykloje kitais
mokslo metais tęsė 81 %
mokinių;

5

mokinių procentinė dalis – ne
mažesnė nei 60%;
7. Mokinių, dalyvaujančių
bendrojo ugdymo mokyklose
vykdomose
programose
procentinė dalis – (kovo 15 d.
– 5% ir 2019 – 2020 mokslo
metais – ne mažesnė nei 15%);
8. NVŠ krepšelio finansavimą
gaunančių mokinių procentinė
dalis – ne mažesnė nei 54%;
9. Atnaujinta edukacinių ir
kitų patalpų pagal
2019 m. veiklos plane
fiksuotus duomenis;

7. Bendrojo ugdymo mokyklose
vykdomose
programose
dalyvauja 8 % mokinių;

8. NVŠ krepšelio finansavimą
gauna 64% mokinių;
9. Atnaujinta edukacinių ir kitų
patalpų daugiau nei pagal
2019 m. veiklos plane numatytą
planą – suremontuota 266,39 m2
(dailės studijos 2 patalpos, 2
rūbinės,
šokių
salės
ir
persirengimo patalpos, budinčio
patalpa (lubų, sienų ir grindų
naujinimas, veidrodžiai), I ir II
aukštų vestibiulis ir koridoriai
(pakeistos antialerginės grindų
dangos,
langų
stiklai,
praturtintos higienos laikikliais
ir įranga tualetų patalpos,
remiantis
Nacionalinio
vsuomenės sveikatos centro prie
sveikatos apsaugos ministerijos
Kauno departamento išvada
(patikrinimo aktas 2019-03-21
Nr.(2-12
15.3.6.)PA-1516)).
Įsigytos 4 mobiliosios kabyklos
su suoliukais, 4 dvipusės
kabyklos, 15 vienetų sėdmaišių,
tribūna, konferencinis ekranas,
parodų eksponavimo sistema,
pakeistas naujas elektros įvadas,
įrengtas kelio užtvaras su
elektros įvedimo darbais, stalas,
raktų dėžutė budinčio kabinete,
4 išmanieji telefonai, 100
mokyklinių kėdžių, 9 stalo su
kėdėmis komplektai, 2 lentynos
ugdomosioms
dailės
priemonėms sudėti, 5 gitaros,
saksofonas, kanklės, mūšamųjų
komplektas, 2 midi kolonėlės su
mikrofonais, 2 kolonėlių garso
sistema, 5 kompiuteriai, 5
printeriai, 32 poros tautiniams
šokiams skirtų batelių, 12
švarkelių merginoms tautiniams
šokiams, įsigyta interaktyvioji
lenta,
3
midi
muzikos
kompozicijai
skirtos
klaviatūros;
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9.2. Užtikrinti Įstaigos
ugdymo
plano
(vykdomų programų)
kokybišką
įgyvendinimą, Įstaigos
vidaus
kontrolę,
efektyvią
personalo
valdybą, teisės aktų
laikymąsi

Pasiekti
rezultatai
pagal
atitinkamus
rezultato vertinimo
rodiklius;
kokybiškas
ir
efektyvus
Įstaigos
valdymas

9.3. Užtikrinti vaikų ir Pasiekti
rezultatai
mokinių
saugumą pagal
rezultato
Įstaigoje
vertinimo rodiklius

9.4. Atlikti Įstaigoje
įgyvendinamų
programų analizę ir
stebėseną

Pasiekti
rezultatai
pagal
rezultato
vertinimo rodiklius,
Įstaigoje
įgyvendinamos

10.
Įstaiga
pasiekia
aukštesnius nei bendras miesto
vidurkis rezultatus (vertinant
pagal nustatytus rezultato
vertinimo rodiklius), 2019 m.
veiklos planas įvertintas gerai,
arba labai gerai, fiksuota aiški
dermė tarp Įstaigos strateginio
plano
tikslų,
uždavinių,
priemonių, rezultato vertinimo
rodiklių ir atitinkamų veiklos
plano aspektų; dokumentuose
įvardinti tikslai ir priemonės
orientuoti į mokinių dalykinių
ir bendrųjų kompetencijų
ugdymą,
pažangą
ir
pasiekimus
1. Įstaigos stebėsenos, išorės
vertinimo ataskaitose (jei bus
vykdyta) ugdymo planas
(vykdomos
programos),
ugdymo
proceso
organizavimas
vertinamas
labai gerai, arba gerai;
2. Vidaus kontrolės (audito)
ataskaitose Įstaigos veikla
vertinama
gerai
(jei
patikrinimai bus vykdomi).
Laiku ir tinkamai įgyvendintos
nustatytos
audito
rekomendacijos;
3. Nenustatyti teisės aktų
pažeidimai (jei patikrinimai
bus
vykdomi),
negauta
pagrįstų nusiskundimų;
4.
Informacijos
teikimo
interneto svetainėje atitiktis
teisės aktams vertinama labai
gerai,
arba
gerai
(jei
patikrinimai bus vykdomi),
būtina
teikti
informacija
interneto svetainėje skelbiama
tinkamai ir nustatytu laiku
1. Užtikrintas Kauno miesto
savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vedėjo 2018
m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 35156 įgyvendinimas;
2. Negauta pagrįstų mokinių
(mokinių tėvų) nusiskundimų;
3. Nefiksuota nelaimingų
atsitikimų
1. Programose dalyvaujančių
mokinių iš kitų neformalaus
švietimo mokyklų skaičius
2019 m. kovo 15 d.- 9% ir

10. Įstaiga pasiekia aukštesnius
nei bendras miesto vidurkis
rezultatus (vertinant pagal
nustatytus rezultato vertinimo
rodiklius), 2019 m. veiklos
planas įvertintas labai gerai,
fiksuota aiški dermė tarp
Įstaigos strateginio plano tikslų,
uždavinių, priemonių, rezultato
vertinimo rodiklių ir atitinkamų
veiklos
plano
aspektų;
dokumentuose įvardinti tikslai ir
priemonės orientuoti į mokinių
dalykinių
ir
bendrųjų
kompetencijų ugdymą, pažangą
ir pasiekimus
1. Įstaigos stebėsenos, išorės
vertinimo nebuvo;

2. Vidaus kontrolės (audito)
nebuvo vykdomas;

3. Teisės aktų pažeidimų
nenustatyta,
patikrinimai
nebuvo vykdomi, pagrįstų
nusiskundimų negauta;
4.
Informacijos
teikimo
interneto svetainėje vykdoma
atitiktis
teisės
aktams,
patikrinimų ataskaitų negauta.
Informacija įstaigos insterneto
svetainėje skelbiama tinkamai
ir nustatytu laiku.
1. Įgyvendintas Kauno miesto
savivaldybės
administracijos
Švietimo skyriaus vedėjo 2018
m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 35156;
2. Negauta pagrįstų mokinių
(mokinių tėvų) nusiskundimų;
3.
Nefiksuota
nelaimingų
atsitikimų;
1. Programose dalyvauja 6%
mokinių iš kitų neformalaus
švietimo mokyklų
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2019 – 2020 m. ne didesnis nei
6%
2.
Atnaujintų
programų 2. Akredituotos 2 naujos NU
skaičius – ne mažesnis nei 4.
programos, FŠPU programos
nevykdytos, visos likusios Nu
programos akredituotos iki 2020
m. gruodžio 31 d.
Įstaigoje vykdoma ugdomojo
proceso stebėsena, sukurtas
mokytojų savianalizės modelis,
ugdymo proceso veiklos kontrolė
(lankomumas, mokesčiai už
mokslą bei vaikų skaičiaus
grupėse atitikimas);
9.5.
Organizuoti Pasiekti
rezultatai Suorganizuoti reprezentaciniai Suorganizuoti reprezentaciniai
reprezentacinius
pagal
rezultato miesto ir šalies renginiai:
miesto ir šalies renginiai:
miesto
ir
šalies vertinimo rodiklius
1. Rugsėjo 1-osios šventė;
1. Rugsėjo 1-osios šventė;
renginius
2. Tarptautinės mokytojų 2. Tarptautinės mokytojų dienos
dienos šventė;
šventė;
3. Gabių mokinių šventė;
3. Gabių mokinių šventė;
4. Koordinuotas pasirengimas 4. Koordinuotas pasirengimas
2020
m.
respublikinei 2020
m.
respublikinei
moksleivių dainų šventei.
moksleivių dainų šventei.
originalios muzikos,
dailės, teatro, šokio
krypčių neformalaus
ugdymo programos,
kitų
neformalaus
švietimo
mokyklų
mokiniai pasitelkimai
tik išskirtinei Įstaigos
veiklai organizuoti

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Nebuvo
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. Pasiekti 2019 metų Įstaigos veiklos plane numatytus Atnaujinta edukacinių ir kitų patalpų bei
tikslus, sietinus su NU programų įgyvendinimu
praturtinta ugdymo priemonių bazė daugiau
nei pagal 2019 m. veiklos plane numatytą
planą – suremontuota 266,39 m2 (dailės
studijos 2 patalpos, 2 rūbinės, šokių salės ir
persirengimo patalpos, budinčio patalpa
(lubų, sienų ir grindų naujinimas,
veidrodžiai), I ir II aukštų vestibiulis ir
koridoriai (pakeistos antialerginės grindų
dangos, langų stiklai, praturtintos higienos
laikikliais ir įranga tualetų patalpos,
remiantis
Nacionalinio
vsuomenės
sveikatos centro prie sveikatos apsaugos
ministerijos Kauno departamento išvada
(patikrinimo aktas 2019-03-21 Nr.(2-12
15.3.6.)PA-1516)). Įsigytos 4 mobiliosios
kabyklos su suoliukais, 4 dvipusės
kabyklos, 15 vienetų sėdmaišių, tribūna,
konferencinis ekranas,
parodų
eksponavimo sistema, pakeistas naujas
elektros įvadas, įrengtas kelio užtvaras su
elektros įvedimo darbais, stalas, raktų
dėžutė budinčio kabinete, 4 išmanieji
telefonai, 100 mokyklinių kėdžių, 9 stalo su
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3.2. Darbo tarybos įsteigimo inicijavimas.

kėdėmis
komplektai,
2
lentynos
ugdomosioms dailės priemonėms sudėti, 5
gitaros, saksofonas, kanklės, mušamųjų
komplektas, 2 midi kolonėlės su
mikrofonais, 2 kolonėlių garso sistema, 5
kompiuteriai, 5 printeriai, 32 poros
tautiniams šokiams skirtų batelių, 12
švarkelių merginoms tautiniams šokiams,
įsigyta interaktyvioji lenta, 3 midi muzikos
kompozicijai skirtos klaviatūros;
Įnicijuota ir įsteigta Kauno vaikų ir
moksleivių laisvalaikio rūmų Darbo taryba.

4. 2019 m. kovo mėnesį buvo koreguotos 2019 metų veiklos užduotys dėl pasikeitusio įstaigos vadovo.

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. 2020 m. siekti „Techninės“ kompetencijos - projektų inicijavimas ir valdymas;
6.2. Lyderystės kompetenciją – pokyčių lyderystė.
Direktorė____________________
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)

______
(parašas)

_Alina Jonikienė__
___2020-01-20_
(vardas ir pavardė)
(data)

