
PATVIRTINTA
Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos
2022 m. kovo 18 d. direktoriaus įsakymu Nr.1-7

Metų prioritetinė veikla Pastabos

45,5

79

Metiniai savivaldybės biudžeto asignavimai 

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas Atsakingas (-i) darbuotojas (-ai), pareigos

Žmogiškieji ištekliai
Užimtų pareigybių dalis (proc.) 95,35 Direktorius  

84,06 Direktorius

Direktorius

0,15 Direktorius

Darbuotojų kaitos indeksas (proc.) 1,96 Direktorius

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.) 54,8 Direktorius, pavaduotojos ugdymui

FINANSAI
7 Direktorius

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai) 2300 Direktorius

Direktorius

100 Direktorius

100 Direktorius

100 Direktorius

TURTAS
45,15 Direktorius, ūkio padalinio vadovė

83,98 Direktorius, ūkio padalinio vadovė

1 Direktorius, ūkio padalinio vadovė

7,96 Direktorius, ūkio padalinio vadovė

Direktorius, ūkio padalinio vadovė

PAGRINDINĖ VEIKLA (neformaliojo švietimo organizavimas)
680 Direktorius, pavaduotojos ugdymui

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  ŠVIETIMO SKYRIUI PRISKIRTO (-OS) 
KAUNO A. KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS

         

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

Siekiamas pokytis 
(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)

Siekiama 
reikšmė

Sąsaja su įstaigos, savivaldybės ir (ar) kitų 
institucijų / įstaigų planavimo dokumentais, 

kurie lemia įstaigos
 veiklos prioritetus

Elektroninio lankomumo sistemos efektyvus panaudojimas mokinių lankomumo 
stebėsenai

Skaitmenizuotu būdu pažymėtų pamokų/užsiėmimų  
dalis nuo bendro pamokų/užsiėmimų skaičiaus (proc.)

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. 
vasario 22 d. sprendimas Nr. T-79 "Dėl Kauno 
miesto savivaldybės popamokinių veiklų 
lankomumo apskaitos tvarkos aprašo 
patvirtinimo"

Rodiklis skaičiuojamas nuo 2022 
metų rugsėjo 1 d.

Lankytų pamokų/užsiėmimų  dalis nuo bendro 
pamokų/užsiėmimų skaičiaus (proc.)

1474033 tūkst. eurų, iš jų: 
darbo užmokesčiui – 1430861 tūkst. eurų; turtui – 0 tūkst. Eurų

Veiklos planu prisidedama siekiant šių  
Kauno miesto savivaldybės 2022 – 2024 metų 

strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių

Kauno miesto savivaldybės 2022-2024 metų strateginis veiklos planas.

Siekiama 
reikšmė

I. Personalo valdymas
1. Tobulinti darbuotojų motyvacinę sistemą, nukreiptą į darbuotojų veiklos 
rezultatyvumą ir aktyvumą.  
1.1. Palankių sąlygų darbuotojams sudarymas, siekiant  maksimalios darbuotojų 
motyvacijos užtikrinant mokykloje  veiklos efektyvumą.                                              
   1.2. Darbuotojų veiklos įsivertinimas, siekiant nu(si)matyti tobulintinas veiklos 
sritis.                                                                                                                                  
1.3.Individualūs pokalbiai su darbuotojais susitariant dėl prioritetinių darbų ir 
siektinų veiklos rezultatų.                                                                                                     
       

Pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų 
pareigybių (proc.)
Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų skaičius (žm. 
sk.)
Bendras darbuotojų  skaičius, tenkantis vienam 
mokiniui (vnt.)

II. Kvalifikacijos tobulinimas:                                                                                                
    
1. Parengti ir įgyvendinti pedagogų  kvalifikacijos tobulinimo planą.   
1.1. Nustatyti kvalifikacijos tobulinimo prioritetus.
2. Atlikti įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimą.                    
         
2.1. Vykdyti kvalifikacijos tobulinimo stebėseną.
2.2.  Organizuojami metodiniai renginiai, skatinantys pasidalinimą informacija iš 
lankytų seminarų.                                                                                                                   
2.3.  Tobulinti pedagogų skaitmeninį raštingumą.                                                          

I. Gautos lėšos:
1. Tobulinti finansinių išteklių planavimo ir racionalaus jų panaudojimo sistemą.  
                                                                                                                                           1.1. 
Prioritetinių išteklių panaudojimo sričių numatymas.                                           1.2. 
Racionalus lėšų panaudojimas pagal finansavimo šaltinius.
2. Panaudoti papildomus finansavimo šaltinius, ieškant alternatyvių finansinių 
išteklių šaltinių.
2.1. Pritraukti  GPM paramos 1,2 % paramą, bendradarbiaujant su mokyklos 
bendruomenės nariais.                                                                                                          
   2.2. Gauti pajamas už 1 kv.m. turto nuomą.

Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio 
įstaigos biudžeto (proc.)

Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškomis 
laimėtų lėšų suma (eurai)

II. Išlaidos:
1. Užtikrinti racionalų finansinių išteklių panaudojimą.
1.1. Parengiamas  biudžeto projektas, vadovaujantis finansinių duomenų 
analize.
2. Nustatytais terminais ir tvarka atlikti asignavimų perskirstymus (esant 
poreikiui).
3. Užtikrinti sistemingą vidaus kontrolę. 

Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų  dalis 
nuo patvirtintų metinių asignavimų (proc.) **

Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto 
asignavimų  dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto 
asignavimų (proc.)

Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš 
įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų 
asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų 

I.  Turto valdymas:
1. Užtikrinti racionalų ir tausojantį turto valdymą.                                                         
1.1. Sunaudojamų energetinių išteklių apskaita, metų pabaigoje parengta 
lyginamoji  analizė.
1.2. Pateikiamos išvados ir pasiūlymai dėl racionalesnio išteklių naudojimo.

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m 
išlaikymo kaina (eurai)
Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo 
nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)

2. Racionaliai paskirstyti įstaigos valdomo nekilnojamojo turto plotą.
2.1. Atlikti patalpų apžiūrą.                                                                                                  
       3. Užtikrinti įstaigos nuomojamų patalpų tausojantį turto valdymą.

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis 
(proc.)
Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis 
plotas tenkantis vienam įstaigos administracijos 
darbuotojui (kv. m)

II. Kilnojamo turto valdymas:
Mokykla nenaudoja transporto priemonių.

Įstaigos naudojamos vienos transporto priemonės 
išlaikymo kaina (eurai)

I. Neformaliojo ugdymo organizavimas:
1. Užtikrinti kokybišką FŠPU ir NU programų vykdymą.
1.1. Užtikrinti kokybišką įvairių poreikių vaikams  ugdymo(si) įvairovę.
1.2. Sudaryti saugias ir higienos normas atitinkančias ugdymosi sąlygas.                  
                 1.3. Plėtoti partnerystę su Kauno lopšeliu-darželiu "Smalsutis", 
sudarant  sąlygas ugdytis arti mokinių gyvenamosios aplinkos.

2. Išlaikyti leistiną mokinių, besimokančių neformaliojo švietimo įstaigoje, 
skaičių.                                                                                                                                      
        2.1. Reprezentuoti mokyklą miesto, šalies, užsienio mastu.                                 
                   2.2. Stiprinti mokyklos įvaizdį, viešinant mokyklos veiklą internetinėje 
erdvėje.
3. Siekti, kad sutartis per mokslo metus nutraukiančių mokinių procentinė dalis 
būtų ne didesnė nei 7 %.
 3.1. Parengti mokinių  poreikius atitinkančius individualius ugdymo planus.          
                                                                                                                                      3.2. 
Esant poreikiui ir galimybėms į mokyklos organizuojamas veiklas integruoti   
specialiųjų poreikių vaikus.                                                                                                  
    3.3. Išlaikyti stabilų muzikinių ugdymo programų skaičių.

Mokinių, besimokančių neformaliojo švietimo 
įstaigoje, skaičius (žm. sk.)



37 Direktorius, pavaduotojos ugdymui

11,15 Direktorius, pavaduotojos ugdymui

89 Direktorius, pavaduotojos ugdymui

79 Direktorius, pavaduotojos ugdymui

150 Direktorius, pavaduotojos ugdymui
Vykdomų tarptautinių renginių skaičius (vnt.) 1 Direktorius, pavaduotojos ugdymui

2 Direktorius, pavaduotojos ugdymui

92,19 Direktorius

90 Direktorius, pavaduotojos ugdymui

Siūlomų neformaliojo švietimo sričių skaičius 1 Direktorius, pavaduotojos ugdymui

11 Direktorius, ūkio padalinio vadovė

PRITARTA
Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos tarybos
2022 m. kovo 18 d. protokoliniu nutarimu Nr. 4-1

I. Gerų ugdymo(-si) rezultatų užtikrinimas.                                                                       
     1. Tobulinti vykdomas muzikinio ugdymo programas, atsižvelgiant į mokinių 
gebėjimus ir poreikius.
1.1. Nustatyti individualius mokinių ugdymosi poreikius ir pagal galimybes 
pritaikyti ugdymosi procesą.

 
1.1. Nuolat atnaujinti ugdymo programas.
1.2. Parengti bent 1 skaitmeninio turinio užduočių ir/ar pratybų priemonę, 
naudojamą ugdymo procese.
1.3. Vykdyti pamokų stebėseną, orientuotą į mokinių pažangą ir pasiekimus.

Vaikų poreikius tenkinančių integruotų neformaliojo 
švietimo siūlomų sričių ir vykdomų programų skaičius 
(vnt.)

 2. Didinti mokinių ugdymosi motyvaciją.                                                                      
2.1. Organizuoti veiklas ir projektus, kurie motyvuotų mokinius daryti pažangą.
2.2. Skatinti mokinių įsitraukimą į respublikinius ir tarptautinius konkursus.
2.3. Ne mažiau kaip 3 proc. užsiėmimų organizuoti ne mokyklos erdvėse. 

Mokinių, įgijusių atskiros neformaliojo švietimo 
srities, išsilavinimą,  dalis (proc.)

3. Vykdyti mokinių tėvų apklausas, vertinant paslaugų kokybę.                             
3.1.  Sudaryti sąlygas mokytis socialiai remtinų šeimų vaikams. 
3.2.  Sudaryti sąlygas mokiniams naudotis mokyklos instrumentais saviruošai.

Neformaliojo švietimo teikiamų paslaugų kokybę itin 
palankiai vertinančių paslaugos gavėjų dalis (proc.)

4. Atlikti individualios mokinių pažangos bei pamokų lankomumo analizę, 
rezultatus tikslingai panaudojant ugdymo kokybei gerinti. 

Veiksmingai organizuotų neformaliajam švietimui 
skirtų dienų dalis nuo bendro jų skaičiaus

5. Aktyvinti įstaigos dalyvavimą projektinėje veikloje. Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar premijų 
skaičius (vnt.)6. Užtikrinti mokyklos renginių organizavimą.

6.1. Surengti 1 tarptautinį renginį.            
  
7. Aktyviai bendradabiauti su  socialiniais partneriais, įvairiomis savivaldybės 
įstaigomis, organizacijomis.   

Vykdomų tarptautinių ir respublikinių projektų 
skaičius (vnt.)

II. Teikiamų paslaugų kaštai.
1. Vykdyti tėvų mokesčio už mokslą surinkimo sistemos stebėseną.                          
                            
2. Siekti pritraukti lėšas iš išorės.                                                                                        
                          2.1 GPM parama.                                                                                          
                                 2.2. Nuoma 1 m².                                                                                   
                                                                                       3. Siekti  išlaikyti leistiną 
maksimalų  mokinių skaičių.                                                                           

Įstaigos teikiamų paslaugų finansinių išteklių, skirtų 
neformaliajam švietimui organizuoti, dalis (proc.)

III. Geros savijautos užtikrinimas.
1. Užtikrinti mokinių saugumą mokykloje.
1.1. Organizuoti sistemingą  mikroklimato stebėseną, atlikti rezultatų analizę.  
1.2. Laikantis teisės aktų vykdyti mokyklos vidaus kontrolę.
2. Parengti  mokinių tėvų apklausos anketas, vertinant mokinių saugumo bei 
socialinių poreikių tenkinimą įstaigoje.

Mokinių saugiai ir gerai besijaučiančių ugdymo 
įstaigoje dalis nuo bendro įstaigą lankančių skaičiaus  
(proc.)

IV. Paslaugų (neformaliojo švietimo sritIs – muzika), atsižvelgiant į vaiko 
poreikius, užtikrinimas.
1. Teikti platų muzikinių ugdymo programų pasirinkimą (37) 

V. Aprūpinimo šiuolaikinėmis edukacinėmis priemonėmis užtikrinimas. 
1. Aprūpinti klases kompiuteriais.                                                                                      
   1.1. Nupirkti 11 kompiuterių.                                                    

Įsigytų ir naudojamų  šiuolaikinių edukacinių 
priemonių skaičius (vnt.)
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