Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos
direktoriaus 2022 m. ...........................
įsakymu Nr. .................

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIUI PRISKIRTO (-OS)
KAUNO MIKO PETRAUSKO SCENOS MENŲ MOKYKLOS
(biudžetinės ar viešosios įstaigos pavadinimas)
2021 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija
Savalaikis, savininko priimtų sprendimų dėl mokyklos dalyvavimo reorganizacijoje, įgyvendinimas:
informuoti mokyklos bendruomenę apie įstaigos dalyvavimą reorganizacijoje, vykdyti mokyklos darbuotojų ir tėvų apklausą bei teikti duomenų analizę, parengti
integruotą scenos menų programą.

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas,
įvykdymo informacija

Planinis pokytis
(vertinimo kriterijus,
matavimo vienetas)
Laiku parengti reikiami
dalyvavimo reorganizacijoje
dokumentai. Mokyklos
bendruomenė sutelkta
įgyvendinamiems pokyčiams
pasiekti.

Planinė reikšmė

Faktinė reikšmė

Įvykdymo procentas

100

100

100%

Sudėtinis vertinimo kriterijus,
matavimo vienetas

Planinė
reikšmė

Faktinė
reikšmė

Įvykdymo
procentas

Užimtų pareigybių dalis (proc.)

92,5

93,6

101%

Bendras patvirtintų pareigybių skaičius (vnt.)

120,5

Pedagoginių pareigybių dalis nuo patvirtintų pareigybių
(proc.)
Paslaugas teikiančių pagalbos specialistų skaičius
(žm. sk.)

73,9

72,82

99%

Nepedagoginių pareigybių skaičius (vnt.)

32,75

0

0

0%

Mokytojo padėjėjų švietimo įstaigose skaičius (vnt.)

0

Švietimo įstaigose dirbančių psichologų skaičius (vnt.)

0

Švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų skaičius (vnt.)

0

Švietimo įstaigose dirbančių socialinių pedagogų skaičius (vnt.)

0

Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas

Faktinė reikšmė

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
I. Personalo valdymas:
sudarytas ir patvirtintas įstaigos pareigybių sąrašas, remiantis
Kauno miesto savivaldybės tarybos patvirtintu etatų normatyvų
sąrašu, atnaujintos ir išgrynintos darbuotojų funkcijos, veiklų
paskirstymas, susitarta dėl prioritetinių veiklos sričių ir darbų.
Įstaigai patvirtinta 120,5 pareigybių, iš kurių 87,75 finansuojama
pedagoginių pareigybių ir 32,75 techninio personalo pareigybių.
Įstaigos darbuotojams sudarytos palankios darbo sąlygos,
aprūpinant juos reikiamu darbui inventoriumi, asmeninės apsaugos
priemonėmis.
Parengtos ir patvirtintos mokyklos darbo tvarkos taisyklės,
darbuotojų darbo apmokėjimo sistema, atestacijos komisijos darbo
reglamentas, etikos kodeksas, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo
tvarkos aprašas, renginių organizavimo tvarkos aprašas, koncertinių,
edukacinių, konkursinių kelionių Lietuvoje ir užsienyje
organizavimo tvarkos aprašas.
Sudarytos tarybos ir komisijos įstaigos veiklai koordinuoti ir
organizuoti: išrinkta mokyklos taryba, ugdymo ir meninės veiklos
taryba, sudarytos ir patvirtintos atestacijos, etikos komisijos,
paskirti metodinių grupių pirmininkai, parengti mokyklos tarybos ir
ugdymo ir meninės veiklos tarybos nuostatai.
Įvykdžius reorganizaciją įstaigoje mokinių skaičius 1079: muzikos
skyriuje - 502 mokiniai, šokio - 413, teatro ir integralaus scenos
meno - 164.
Informacija apie vaikų ir mokytojų pasiekimus teikiama mokyklos
internetiniame puslapyje ir mokyklos faceboke paskyroje.

Bendras darbuotojų skaičius, tenkantis vienam mokiniui
(vnt.)

Darbuotojų kaitos indeksas (proc.)

0,3

6,4

0,07

5,32

23%

83%

Vienam mokiniui tenkančių pedagogų skaičius (vnt.)

0,07

Mokinių skaičius, tenkantis vienam administracijos nariui (vnt.)

0,03

Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100-ui mokinių skaičius (vnt.)

0

Atleistų ir (ar) savo noru išėjusių darbuotojų skaičius (žm.sk.)

9

Metų eigoje priimtų darbuotojų skaičius (žm.sk.)

8

Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius (žm.sk.)

166

Komentaras
Parengta ir nuo 2021 09 01 d. vykdoma
neformaliojo ugdymo programa "Scenos
menų vaikai", skirta 4-9 m. amžiaus
vaikams, taip pat parengta ir patvirtinta
programa "Scenos menų magija".

Komentaras

II. Kvalifikacijos tobulinimas:
Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)
sudarytas klausimynas ir apklausti darbuotojai dėl kvalifikacijos
tobulinimo poreikio. Parengtas ir įgyvendintas pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo planas, vykdoma sisteminga kvalifikacijos
tobulinimo stebėsena. Suorganizuoti 1 mokymai pedagoginiams
darbuotojams skaitmeninio raštingumo tobulinimui, pedagoginių
darbuotojų dalijimosi gerąja patirtimi metodinės dienos "Mokytojas
mokytojui": pravesti jogos užsiėmimai mokytojams, skaityti
pranešimai: "Istorinio šokio kostiumas", "C. Orff muzikinio ugdymo
sistema ir jos taikymas, dirbant su 5-6 metų vaikais", "Nuotolinio
mokymo patirtis ir praktika kanklių pamokose", "Skaitymo iš lapo
įgūdžių formavimas", "Darbo su natų rašymo programa "Finale"
pradžiamokslio pristatymas", "Vokaliniai žaidimai ir ne tik",
"Atnaujintos solfedžio programos ugdymo turinys", "Ansamblinio
muzikavimo reikšmė smuikininko ugdyme“, "Šiniči Suzuki
metodas ir filosofija“, "Atlikėjo išraiškingumas kūrinio
interpretacijoje", pravestas seminaras "Nuotolinis šokio mokymas principai ir praktika", pristatyta metodinė priemonė "Pažinkime
baletą", pravestos atviros muzikos, šokio, teatro pamokos mokyklos
bendruomenei.
Taip pat buvo dalinamasi informacija iš lankytų seminarų ir kursų,
mokytojai dalyvavo kitų įstaigų organizuojamuose konkursuose,
kaip vertinimo komisijos nariai: II respublikiniame jaunųjų
muzikantų konkurse "Muzika-@", I respublikiniame pradinių klasių
muzikos festivalyje "Nuspalvink pavasarį", I respublikiniame
tautinių instrumentų jaunųjų atlikėjų-solistų konkurse "Tautiniai
gaidų raštai", II respublikiniame nuotoliniame konkurse
"Akordeono virtuozų fiesta", dainininkų konkurse "Žvaigždžių
sonata" nacionaliniame ture. Kvalifikaciniai renginiai mokytojams
vyko ir mokyklos patalpose: buvo pristatytas Jonavos J.
Miščiukaitės meno mokyklos smuiko mokytojos metodininkės V.
Verikienės metodinis leidinys L. Orsa Pjesės (programinės muzikos
"perliukai" smuikui ir fortepijonui), vyko 3 meistriškumo pamokos,
kurias vedė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius V.
Juozapaitis, aktorė V. Kochanskytė bei Auros šokio teatro vadovė
B. Letukaitė.
2 mokytojai ir 1 akompaniatorius įgijo aukštesnę mokytojo
metodininko ir akompaniatoriaus metodininko kvalifikacinę
kategoriją. Pateikta ataskaita ir išvados apie mokyklos darbuotojų
lankytus kvalifikacijos tobulinimo renginius. Parengta ir patvirtinta
nauja atestacijos programa.

76,2

61

80%

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)

132

Pedagogų, tobulinusių skatmeninio raštingumo kompetencijas, dalis (proc.)

35

Kvalifikacijos tobulinimosi dienų, tenkančių vienam pedagogui, skaičius (vnt.)

6

Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui (Eur)

9,31

FINANSAI
I. Gautos lėšos
I. Turto valdymas:
akredituojant ugdymo programas, užtikrintas tikslinis NVŠ
finansavimas, dėl įstaigos dalyvavimo reorganizacijoje, papildomų
finansavimo šaltinių pritraukta tik 2 proc. lėšų.

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

6,8

4,85

71%

Įstaigos metinis biudžetas (Eur)

1 388 674,4

Gauti savivaldybės biudžeto asignavimai* (Eur)

1 163 988,12

Lėšos ugdymui (Eur)
Mokymo ir aplinkos lėšos, tenkančios vienam bendrojo ugdymo mokyklos mokiniui
(Eur)
Įstaigos įmokų pajamos už paslaugas (Eur)
Įstaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos (Eur)
Įmokėtas į savivaldybės biudžetą įstaigos pajamų likutis (Eur)
Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)

22700

473,85

2%

Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (Eur)
Gauta parama pinigais (Eur)

Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškomis
laimėtų lėšų suma (eurai)

200

0

0%

114 483,69
0
67 040,06
329,08
42 833,45
0
473,85

Gauta parama paslaugomis ir turtu (Eur)

0

Įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.)

0

Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.)

0

Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma (Eur)

0

Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškomis
laimėtų lėšų suma (eurai)

200

0

0%

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

97

96,5

99%

Nepatenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma (Eur)
II. Išlaidos:
planuojant prekių, paslaugų, darbų poreikį, parengtas mokyklos
biudžeto projektas, vykdyta mokyklos darbuotojų apklausa dėl
poreikio, aprūpinant juos reikiamu darbui inventoriumi, sudarytas
mokyklos viešųjų pirkimų planas, nustatytais terminais ir tvarka,
esant poreikiui, atlikti asignavimų perskirstymai.

0

Metinės įstaigos išlaidos (Eur)

1 374 951,12

Patvirtinti įstaigos metiniai asignavimai (Eur)

1 424 405,84

Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (Eur)

1 244 215,16

Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbuotojų darbo užmokesčiui
(Eur)
Metinės įstaigos išlaidos pedagogų darbuotojų darbo užmokesčiui (Eur

1 000 679,04

Mokymo lėšos, panaudotos mokymo priemonėms įsigyti, tenkančios vienam
mokiniui (Eur.)

243 536,12

0

Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo išlaidos (Eur)

17 693,61

Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos (Eur)

4 634,67

Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo išlaidos (Eur)

1158,35

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti (Eur)

1 228,20

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų komandiruotėms (Eur)
Metinės išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti (Eur)
Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai (Eur)

komunaliniai

0
24 972,18
0

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

100

99,2

99%

Patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimai

Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos
įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos
įmokų pajamų (proc.)

74,9

70

93%

Patvirtinti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms (Eur)

131 882

Panaudoti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms (Eur)

91 897,68

1 162 311,92

TURTAS
I. Turto valdymas:
kiekvieną mėnesį tikrinama pastatų, kitų mokymo erdvių būklė,
atliekama kasmetinė pastatų ir patalpų priežiūra, pildomas statinių
techninės priežiūros žurnalas. Rengiamas projektas pastato
(Parodos g. 26) renovavimo darbams: pastato fasado remontas,
pastato vidaus patalpų remontas, naujos pastato komunikacijos,
gerbūvio tvarkymo darbai. Mažinant energetinių išteklių poreikį,
pasirašyta rangos sutartis dėl tarpblokinių siūlių tvarkymo darbų
pastato, esančio adresu V. Krėvės pr. 50.
Sutvarkytos rūsio patalpos (V.
Krėvės pr. 50), pašalintos netinkamas apdailos dangos, išvalytos
stambiagabaritės šiukšlės. Pakeista jungiamojo korpuso ir įėjimo
stogelių prilydomoji stogo danga (V. Krėvės pr. 54). Pasirašyta
rangos sutartis dėl įėjimo/išėjimo durų pakeitimo naujomis,
turinčiomis didelę šilumos izoliacijos varžą (V. Krėvės pr. 54).
Tausojami muzikos instrumentai ir kitos ugdymui skirtos mokymo
priemonės. Kiekvienas daiktas, pasirašytinai, priskirtas atsakingam
asmeniui. Kiekvienas instrumentas yra laiku derinamas ir
remontuojamas. Instrumentų derinimas ir remontas fiksuojamas
darbų priežiūros žurnaluose.
Racionaliai paskirstytas mokyklos valdomo nekilnojamojo turto
plotas: mokomųjų kabinetų užimtumo procentas darbo dienomis
yra ne mažesnis nei 70 %, mokyklos koridoriaus erdvės pagal
galimybes išnaudotos mokinių poilsio zonų kūrimui. Prijungiamos
papildomos 109 kv.m. erdvės, kuriomis naudojosi nuomininkai (iš
jų 45 kv. m. suremontuotos, Parodos g. 26). Gerinama edukacinių
ir administracinių erdvių būklė: pakeista grindų danga 3a, 5, 7
klasėse, bibliotekoje, mokytojų kambaryje, vedėjos, metodininkės
kabinetuose, esančiuose adresu V. Krėvės pr. 54, užsakytos ir
sumontuotos spintos mokymo reikmėms laikyti 5, 17, 19, 24
klasėse, bibliotekoje, metodininkės kabinete. Suremontuota 106
šokių salė, esanti V. Krėvės pr. 50 ir aprūpinta būtinomis
edukacinėmis priemonėmis, 308 šokių salėje modernizuota šildymo
vėdinimo sistema, sumontuotas šildymo vėdinimo oras/oras
įrenginys. Suremontuoti ir įrengti 5 administracijos kabinetai,
esantys V. Krėvės pr. 50: 101, 104, 105, 205, 306. Sumontuotos
apsauginės šviesos žaliuzės 4 kabinetuose: 101, 102, 205, 306 (V.
Krėvės pr. 50). Pagamintos ir sumontuotos reklaminės iškabos ant
pastatų adresu V. Krėvės pr. 50, V. Krėvės pr. 54, Parodos g. 26.
Nupirkti 5 automatiniai kavos aparatai mokyklos bendruomenei
naudoti. Pakeistos 4 naujos durys kabinetuose: 112, 113, 114, 115
(V. Krėvės pr. 50). Teatro skyriuje, esančiame Kovo 11 osios g.
108, rekonstruota operatorinė, suremontuota žiurovų salė,

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo
kaina (eurai)

Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo
nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)

7

5

71%

93,8

84

89,6%

11,3

1,00

8,8%

Įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto bendras plotas
(kv. m)

6283

įskaitant pastato Kovo 11-osios g. 108,
bendrą plotą 324 m²

Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo įstaigos patikėjimo/panaudos
teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

5283

įskaitant pastato Kovo 11-osios g. 108,
pagrindinį plotą 274 m²

Kitos paskirties įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomo nekilnojamojo turto
plotas (kv. m)

204

Mokyklos patalpų plotas, tenkantis vienam mokiniui (kv. m.)

4,33

Kiti įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomi inžineriniai statiniai (ob. sk.)

24

įskaitant pastatą Kovo 11-osios g. 108,
du inžineriniai statiniai (tvora ir aikštelė)

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)

54

dėl pandemijos nėra norinčių nuomuotis
patalpas

ir administracinių erdvių būklė: pakeista grindų danga 3a, 5, 7
klasėse, bibliotekoje, mokytojų kambaryje, vedėjos, metodininkės
kabinetuose, esančiuose adresu V. Krėvės pr. 54, užsakytos ir
sumontuotos spintos mokymo reikmėms laikyti 5, 17, 19, 24
klasėse, bibliotekoje, metodininkės kabinete. Suremontuota 106
šokių salė, esanti V. Krėvės pr. 50 ir aprūpinta būtinomis
edukacinėmis priemonėmis, 308 šokių salėje modernizuota šildymo
vėdinimo sistema, sumontuotas šildymo vėdinimo oras/oras
įrenginys. Suremontuoti ir įrengti 5 administracijos kabinetai,
esantys V. Krėvės pr. 50: 101, 104, 105, 205, 306. Sumontuotos
apsauginės šviesos žaliuzės 4 kabinetuose: 101, 102, 205, 306 (V.
Krėvės pr. 50). Pagamintos ir sumontuotos reklaminės iškabos ant
pastatų adresu V. Krėvės pr. 50, V. Krėvės pr. 54, Parodos g. 26.
Nupirkti 5 automatiniai kavos aparatai mokyklos bendruomenei
naudoti. Pakeistos 4 naujos durys kabinetuose: 112, 113, 114, 115
(V. Krėvės pr. 50). Teatro skyriuje, esančiame Kovo 11 osios g.
108, rekonstruota operatorinė, suremontuota žiurovų salė,
modernizuota scena, scenos apšvietimas ir garso sistema,
choreografijos salėje sumontuota veidrodinė siena, pakeisti
šviestuvai foje, siuvykloje ir vedėjo kabinete, suremontuotas vedėjo
kabinetas, suremontuota 2 aukšto foje, įrengta foje skirianti
užuolaida, sumontuotas plačiaekranis televizorius, ant langų
sumontuotos žaliuzės: choreografijos salėje, berniukų ir mergaičių
grimo kambariuose, 2 aušto foje ir berniukų kambaryje, atnaujinta
rekuperacinė vėdinimo sistema, įvestas optinis interneto ryšis,
sutvarkytas vidaus internetinis tinklas ir Wifi ryšys, sumontuoti
guminiai kilimėliai ant lauko laiptų, pakeistos viso pastato
apšvietimo lempos. Atnaujinti mokyklos baldai (7 komplektai).
Gautas panaudai fortepijonas ,,Estonia“ šokio mokinių skyriaus
veikloms vykdyti.

II. Kilnojamo turto valdymas:
mokykla transporto priemonių nenaudoja.

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)

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

Įstaigos naudojamos vienos transporto priemonės
išlaikymo kaina (eurai)

11,3

1,00

8,8%

13,8

25,6

185,5%

0

0

0%

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų
vykdymu susijusiai veiklai, plotas (kv. m)

54

Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų
vykdymu nesusijusiai veiklai, plotas (kv. m)

0

Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas (kv. m)

368

Įstaigos naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai bei kitos paskirties
transporto priemonės (vnt.)
Įstaigos patikėjimo teise valdomi tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.)

0

Įstaigos išsinuomoti ir (ar) pagal panaudos sutartį gauti tarnybiniai lengvieji
automobiliai (vnt.)
Įstaigos patikėjimo teise valdomos kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)

0

Įstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal panaudos sutartis gautos kitos paskirties
transporto priemonės (vnt.)

0

su pastato Kovo 11 -osios g. 108 vedėjo
kab.
10 kv.m.

0

0

PAGRINDINĖ VEIKLA (neformalusis švietimas)
I. Neformaliojo švietimo organizavimas:
Mokinių, besimokančių neformaliojo švietimo įstaigoje,
mokiniams užtikrintos saugios, sveikos ir higienos normas
skaičius (žm. sk.)
atitinkančios ugdymosi sąlygos, sukurta estetiška ugdymosi aplinka,
sudarytos sąlygos vaikams ugdytis arti savo gyvenamosios aplinkos,
veiklą vykdant keliose skirtingose vietose, adresais V. Krėvės pr.
50, V. Krėvės pr. 54, Parodos g. 26, Kovo 11-osios g. 108, Šiaurės
pr. 97, Vėtrungės g. 1.
Sudarytos tinkamos ugdymosi sąlygos specialiųjų ugdymosi
poreikių turintiems vaikams. Suteikta galimybė ugdytis socialinių
sunkumų patiriančių šeimų vaikams - 4 mokiniai saviruošai naudoja
mokyklos muzikos instrumentus.
Sudarytas vaikų ir tėvų poreikius atitinkantis pamokų/užsiėmimų
tvarkaraštis, maksimaliai ir efektyviai išnaudojant mokyklos
patalpas.
Pagerinta informacijos sklaida apie mokyklą Kauno mieste:
organizuotos vaikams ir jų tėvams atvirų durų dienos, atviros
muzikos, šokio, teatro pamokos.
Sukurta nauja patraukli, informatyvi mokyklos internetinė svetainė.
Sukurti ir viešinami muzikos, šokio, teatro reklaminiai klipai,
kviečiantys prisijungti prie mokyklos bendruomenės.
Plėtojama gabių mokinių motyvavimo sistema ir profesinis
orientavimas: suorganizuotos 2 diskusijos "Šokėjo karjera" su
Kauno šokio teatro "Aura" vadove B. Letukaite bei Nacionalinės M.
K. Čiurlionio menų mokyklos baleto skyriaus pavaduotoju E.
Butkumi. Taip pat 52 šokio skyriaus mokiniai dalyvavo Kauno
valstybinio muzikinio teatro spektakliuose "Sniego karalienė",
kuriuose šoko drauge su scenos profesionalais.
Sukurta "Gabių mokinių skatinimo programa".
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Mokinių, besimokančių neformaliojo švietimo įstaigoje, skaičius (žm. sk.)

1221
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1200

1221

101,75%

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

1221

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

53

45

85%

Įgyvendinamų integruotų neformaliojo švietimo programų, įgyvendinamų
neformaliojo švietimo įstaigoje, skaičius (vnt.)

45

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

13,9

8

58%

Mokinių, baigusių neformaliojo švietimo programas, dalis (proc.)

8

I. Neformaliojo švietimo organizavimas:
Mokinių, besimokančių neformaliojo švietimo įstaigoje,
mokiniams užtikrintos saugios, sveikos ir higienos normas
skaičius (žm. sk.)
atitinkančios ugdymosi sąlygos, sukurta estetiška ugdymosi aplinka,
sudarytos sąlygos vaikams ugdytis arti savo gyvenamosios aplinkos,
veiklą vykdant keliose skirtingose vietose, adresais V. Krėvės pr.
50, V. Krėvės pr. 54, Parodos g. 26, Kovo 11-osios g. 108, Šiaurės
pr. 97, Vėtrungės g. 1.
Sudarytos tinkamos ugdymosi sąlygos specialiųjų ugdymosi
poreikių turintiems vaikams. Suteikta galimybė ugdytis socialinių
sunkumų patiriančių šeimų vaikams - 4 mokiniai saviruošai naudoja
mokyklos muzikos instrumentus.
Sudarytas vaikų ir tėvų poreikius atitinkantis pamokų/užsiėmimų
tvarkaraštis, maksimaliai ir efektyviai išnaudojant mokyklos
patalpas.
Pagerinta informacijos sklaida apie mokyklą Kauno mieste:
organizuotos vaikams ir jų tėvams atvirų durų dienos, atviros
muzikos, šokio, teatro pamokos.
Sukurta nauja patraukli, informatyvi mokyklos internetinė svetainė.
Sukurti ir viešinami muzikos, šokio, teatro reklaminiai klipai,
kviečiantys prisijungti prie mokyklos bendruomenės.
Plėtojama gabių mokinių motyvavimo sistema ir profesinis
orientavimas: suorganizuotos 2 diskusijos "Šokėjo karjera" su
Kauno šokio teatro "Aura" vadove B. Letukaite bei Nacionalinės M.
K. Čiurlionio menų mokyklos baleto skyriaus pavaduotoju E.
Butkumi. Taip pat 52 šokio skyriaus mokiniai dalyvavo Kauno
valstybinio muzikinio teatro spektakliuose "Sniego karalienė",
kuriuose šoko drauge su scenos profesionalais.
Sukurta "Gabių mokinių skatinimo programa".
PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS
I. Gerų ugdymo(-si) rezultatų užtikrinimas:
pravestos integruotos, edukacinės pamokos bei renginiai ne
tradicinėse erdvėse (tokių pamokų dalis ne mažesnė nei 3%): šokio
skyriaus mokiniai šoko spektakliuose "Sniego karalienė" Kauno
valstybiniame muzikiniame teatre, tarptautinę baleto dieną minėjo
netradicinėse mokyklos erdvėse (koridoriuose, foje, laiptinėse ir
kt.). Suorganizuota edukacinė išvyka į Kauno valstybinio muzikinio
teatro spektaklį "Adamsų šeimynėlė". Pamokose/užsiėmimuose
taikyti aktyvūs mokymo metodai, STEAM elementai, informacinės
technologijos. Daugiau nei 10% mokinių dalyvavo miesto
renginiuose: vaikų užimtumo mugėje, rugsėjo 1 -osios šventėje,
Mokytojo dienos šventėje Kauno rotušėje, akcijoje
"Moliūgomanija", kūrybinėje edukacijoje "Oranžinė kėlionė",
kūrybiniuose podiumuose "Rudens paslaptis", "Pelenės istorija",
įvairiuose kalėdiniuose koncertuose skirtingose miesto erdvėse (net
29 renginiai), atvirose pamokose: "Pirštinė", "Nykštukų miestas",
koncerte "Rudens melodijos" Panemunės socialinės globos namų
bendruomenei, Kalėdiniame mokyklos mokinių koncerte "Advento
rytą" Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje, koncerte
"Advento šviesos popietė" Kauno r. Babtų bendruomenės nariams,
kalėdiniame koncerte "Kalėdų giesmė" Batniavos bažnyčioje.
Pagerintas mokinių mokyklinių baigiamųjų egzaminų vidurkis
(puikiai, labai gerai išlaikiusiųjų procentinė dalis ne mažesnė nei
77%). Mokiniai sėkmingai dalyvavo respublikiniuose ir
tarptautiniuose renginiuose: tarptautiniuose šokių konkursuose - 11
pirmų vietų, 9 antros vietos ir 4 trečios vietos, respublikiniuose
šokių konkursuose: 2 pirmos vietos. Laimėjimai tarptautiniuose
muzikos konkursuose: 2 Grand prix vietos, 39 pirmos vietos, 29
antros vietos, 14 trečių vietų ir 13 diplomų, respublikiniuose
muzikos konkursuose: 2 Grand prix vietos, 47 pirmos vietos, 94
antros vietos, 42 trečios vietos ir 8 diplomai. Tradiciniame
renginyje "Kalėdinės vakaronės" bei atvirose pamokose dalyvavo
98 proc. šokio skyriaus mokinių. Nutraukiančių mokslą mokinių
procentinė dalis ne didesnė nei 20%: mokymosi sutartis nuo 202109-01 iki 2021-12-31 nutraukė 85 mokiniai, tačiau per šį laikotarpį
buvo priimta 234 nauji mokiniai. Suteikta mokiniams galimybė
rinktis tarp vykdomų muzikinių NU ir FŠPU ugdymo programų:
nuo 2021 09 01 - 2021 12 31 iš FŠPU į NU saviraiškos programą
pervesta 10 mokinių. Plėtojant gabių mokinių motyvavimo sistemą
ir profesinį orientavimą, suorganizuota diskusija mokiniams
"Šokėjo karjera" su Kauno šokio teatro "Aura" vadove B. Letukaite,
taip pat profesoriumi V. Juozapaičiu bei aktore V. Kochanskyte.
Vykdomos programos ir bendrojo lavinimo mokyklų patalpose:
sportinių šokių studijos "Mida" programa Kauno Kazio Griniaus
progimnazijoje, kurioje šoka 22 mokiniai, muzikos skyriaus FŠPU
ir NU programos - Kauno T. Ivanausko progimnazijos patalpose,

Ugdymąsi ilgiau nei 3 metus neformaliojo švietimo įstaigose, vykdančiose
neformaliojo švietimo programas, tęsiančių mokinių dalis nuo bendro mokinių
skaičiaus (proc.)

64,33

Pasirinkusių tolimesnes menines studijas mokinių dalis (proc.)

0

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

65

69

106%

Neformaliojo švietimo paslaugų kokybę neformaliojo švietimo įstaigoje gerai ir
labai gerai vertinančių paslaugos gavėjų procentinė dalis nuo bendro paslaugos
gavėjų skaičiaus (proc.)

69

Veiksmingai organizuotų neformaliajam švietimui skirtų
dienų dalis nuo bendro jų skaičiaus

93

82,33

89%

Praleistų pamokų grupiniuose užsiėmimuose dalis nuo bendro jų skaičiaus (proc.)

17,66

Praleistų pamokų dalis nuo bendro jų skaičiaus individualiuose užsiėmimuose
(proc.)

17
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muzikos konkursuose: 2 Grand prix vietos, 39 pirmos vietos, 29
antros vietos, 14 trečių vietų ir 13 diplomų, respublikiniuose
muzikos konkursuose: 2 Grand prix vietos, 47 pirmos vietos, 94
antros vietos, 42 trečios vietos ir 8 diplomai. Tradiciniame
renginyje "Kalėdinės vakaronės" bei atvirose pamokose dalyvavo
98 proc. šokio skyriaus mokinių. Nutraukiančių mokslą mokinių
procentinė dalis ne didesnė nei 20%: mokymosi sutartis nuo 202109-01 iki 2021-12-31 nutraukė 85 mokiniai, tačiau per šį laikotarpį
buvo priimta 234 nauji mokiniai. Suteikta mokiniams galimybė
rinktis tarp vykdomų muzikinių NU ir FŠPU ugdymo programų:
nuo 2021 09 01 - 2021 12 31 iš FŠPU į NU saviraiškos programą
pervesta 10 mokinių. Plėtojant gabių mokinių motyvavimo sistemą
ir profesinį orientavimą, suorganizuota diskusija mokiniams
"Šokėjo karjera" su Kauno šokio teatro "Aura" vadove B. Letukaite,
taip pat profesoriumi V. Juozapaičiu bei aktore V. Kochanskyte.
Vykdomos programos ir bendrojo lavinimo mokyklų patalpose:
sportinių šokių studijos "Mida" programa Kauno Kazio Griniaus
progimnazijoje, kurioje šoka 22 mokiniai, muzikos skyriaus FŠPU
ir NU programos - Kauno T. Ivanausko progimnazijos patalpose,
kurioje mokosi 137 mokiniai. Siekiant aktyvesnio tėvų dalyvavimo
ugdymo procese bei įvairesnių bendradarbiavimo su tėvais, formų:
bendradarbiaujant su LSMU SMD sveikatos psichologijos būrelio
nariais pravestas dviejų dalių seminaras tėvams "Laimingas ir
sveikas su šokiu" (teorinė ir praktinė dalis), suorganizuoti 27
muzikos skyriaus mokytojų koncertai tėveliams. Pravestos atviros
šokio pamokos mokinių tėvams online Zoom platformoje.
Mokiniai aktyviai dalyvavo tęstiniuose projektuose: solfedžio
dalyko mokinių dalyvavimas tęstinio projekto "Ritmuojame ir
kuriame kartu" koncerte "Mes-tavo vaikai" , skirtame Kovo 11-ajai
paminėti, mokyklos jaunių choro dalyvavimas jungtiniame
Lietuvos vaikų choro nuotoliniame projekte "Malda pasauliui".
Organizuoti tradiciniai rmokyklos respublikiniai festivaliai ir
konkursai: respublikinis tautinių šokių kolektyvų festivalis "Po
malūno sparnais", III respublikinis jaunųjų pianistų festivaliskonkursas "Grand Pas", virtualus respublikinis teatralizuotas
muzikos festivalis "ZooMuzika-2021", VII respublikinis antro
instrumento (fortepijono) nuotolinis muzikos festivalis
"Laisvalaikio muzika - 2021", III respublikinis virtualus
birbynininkų festivalis "Šok, birbyne, 2021", išplėstinio muzikinio
ugdymo mokinių koncertas, fortepijono metodinės grupės vitualus
mokinių koncertas "Augame kartu", kūrybinis edukacinis projektas
"Vibracija: interaktyvi menų laboratorija". Paruoštos mokytojų
metodinės priemonės mokiniams naudotis skaitmeninėje
laikmenoje, skirtos mokytis groti fleita, metodinė video priemonė
ankstyvojo muzikinio ugdymo vaikams "Smuiko raktelio istorija",
estradinio dainavimo mokiniams sukurta metodinė priemonė "Balso
mankštelės". Pravesta 15 edukacijų "Stebuklingas meno pasaulis" 59 m. amžiaus vaikams (245 dalyvių) įvairiose švietimo įstaigose:
lopšeliuose darželiuose "Vaidilutė", "Žemyna", "Čiauškutis",
"Luknė", pradinėse mokyklose "Paparčio", "Urbšio", pravestos 9
edukacijos "Improvizacija" 1-6 kl. mokiniams Kauno Žaliakalnio
progimnazijoje bei LSMU gimnazijoje. Pastatytas spektaklis "Kas
giraitėje gyvena?", edukacija "Susitikimas su Kalėdų seneliu", kurį
stebėjo Kauno miesto švietimo įstaigų vaikai.

Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar premijų
skaičius (vnt.)

Vykdomų tarptautinių renginių skaičius (neformalus
ugdymas)

95

1

391

0

412%

0%

Per mokslo metus nutraukusių mokymosi sutartis mokinių dalis nuo bendro jų
skaičiaus (proc.)

13,63

Mokomųjų kabinetų, užimtų nuo 14.00 iki 20.00 val., dalis (proc.)

76,33

Įstaigos apdovanojimų ir premijų, skirtų pedagogams, skaičius (vnt.)

1

Miesto olimpiadose ir konkursuose dalyvavusių mokinių skaičius (vnt.)

175

Miesto olimpiadose ir konkursuose laimėjusių prizines vietas mokinių skaičius
(vnt.)

159

Šalies olimpiadose ir konkursuose dalyvavusių mokinių skaičius (vnt.)

81

Šalies olimpiadose ir konkursuose laimėjusių prizines vietas mokinių skaičius (vnt.)

68

Tarptautinėse olimpiadose ir konkursuose dalyvavusių mokinių skaičius (vnt.)

180

Tarptautinėse olimpiadose ir konkursuose laimėjusių prizines vietas mokinių
skaičius (vnt.)

164

Organizuotų tarptautinių renginių skaičius (vnt.)

0

Dalyvių iš užsienio šalių dalis nuo bendro dalyvių skaičiaus (proc.)

0

Vykdomų tarptautinių ir respublikinių projektų skaičius
(vnt.)

0

0

0%

Įgyvendinamų respublikinių projektų skaičius (vnt.)

0

Vykdomų tarptautinių ir respublikinių projektų skaičius
(vnt.)

2

0

0%

Įgyvendinamų respublikinių projektų skaičius (vnt.)

0

Vykdomų tarptautinių ir respublikinių projektų skaičius
(vnt.)

2

0

0%

Įgyvendinamų tarptautinių projektų skaičius (vnt.)

II. Teikiamų paslaugų kaštai:
vykdyta mokesčio už mokslą stebėsena, tėvai informuoti apie
mokesčio už mokslą tvarką, lengvatas, sudarytos sąlygos tėvams
įmokas atlikti už daugiau nei mėnesio laikotarpį.

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

III. Geros savijautos užtikrinimas:
Mokinių saugiai ir gerai besijaučiančių ugdymo įstaigoje
pravestas mokymas netradicinėse ugdymo aplinkose: Kauno
dalis nuo bendro įstaigą lankančių skaičiaus (proc.)
valstybiniame muzikiniame teatre, netradicinėse mokyklos erdvėse
(koridoriuose, foje, laiptinėse ir pan.), M. ir K. Petrauskų
muziejuje, Prisikėlimo bažnyčioje, vaikų lopšeliuose darželiuose.
Daugiau kaip 10% mokinių aktyviai dalyvavo miesto koncertuose:
vaikų būrelių ir užimtumo mugėje „Pasirink", respublikiniame
tautinių šokių kolektyvų festivalyje „Po malūno sparnais”, Kauno
valstybinio muzikinio teatro spektaklyje „Sniego karalienė“, taip
pat ir kitų miestų organizuojamose koncertinėse veiklose:
įvairiuose muzikos ir šokių konkursuose, festivaliuose Vilniuje,
Klaipėdoje, Trakuose ir kt., tarptautiniame liaudies meno festivalyje
„Atvažiuoj Kalėdos“ (Alytus/Birštonas), XVII tarptautiniame vaikų
ir jaunimo liaudies meno festivalyje „Ateik, saulute, su pyragais”
(Alytus, Birštonas). Organizuotos mokiniams ankstyvojo muzikinio
ugdymo, šokio, teatro integruotos pamokos, įtraukiant tėvus.
Atlikus 1 kl. mokinių tėvų apklausą, 92 % 1 kl. mokinių adaptacija
įvertinta, kaip sėkminga. Suorganizuoti įvairūs 1 kl. pirmieji
koncertai „Mano pirmasis koncertas", „Su daina ir šypsena".
Pagerintas mokyklos vidaus patalpų estetinis vaizdas.

IV. Paslaugų, atsižvelgiant į vaiko poreikius, užtikrinimas:
siekiant vykdyti kuo įvairesnes neformaliojo švietimo sritis,
siekiant maksimaliai tenkinti vaikų ir jų tėvų poreikius, įvestos
naujos FŠPU saksofono, mušamųjų instrumentų programos, NU
saviraiškinio muzikinio ugdymo, suaugusiųjų muzikinio ugdymo
programa, suaugusiųjų teatro studija "Statome teatrą", akredituotos
NVŠ programos: "Modelių mados teatras", "Scenos menų magija",
parengtos edukacijos "Teatras dėžėje", "Improvizacija",
"Stebuklingas meno pasaulis", "Scenografija ir įvaizdis", "Viešoji
kalba. Kalbos kultūra".

Siūlomų neformaliojo švietimo sričių skaičius (vnt.)

V. Aprūpinimo šiuolaikinėmis edukacinėmis priemonėmis
užtikrinimas:
įsigyta edukacinių priemonių: muzikos instrumentų - 2 gitaros, 2
elektriniai pianinai, 1 fortepijonas; 2 stygų komplektai violončelei,
5 metronomai, 8 stovai natoms, 21 natų rinkiniai; 1 fotoblykstė, 7
foto studijos įrenginiai, 2 foto studijos kėdės, 1 garso ir šviesų
operatoriaus kėdė; 29 jogos kilimėliai, 4 elastinės juostos, 10
gimnastikos kamuolių, 2 klaskinio šokio atramos, 1 skeletas; 10
teatro studijos rūbų komplektų.
Įsigytas 2 plačiaekraniai televizoriai; kompiuterių ir kitų
informacinių technologijų - 6 planšetiniai kompiuteriai, 4
komplektai stacionarių kompiuterių, 2 muzikiniai centrai.

Įsigytų ir naudojamų informacinių komunikacinių,
šiuolaikinių ugdymui skirtų edukacinių priemonių
skaičius (vnt.)

87

76,7

4

56

87,04

79

4

122

100,04

103%

100%

218%

0

Tėvų mėnesio įmokos dalis (proc.).

36,36

Savivaldybės skiriamų asignavimų dalis (proc.)

63,64

Tėvų (globėjų, rūpintojų) labai gerai ir gerai vertinančių vaiko, ugdomo
neformaliojo švietimo įstaigoje, savijautą, dalis (proc.)

81

Mokinių, saugiai besijaučiančių įstaigoje, dalis (proc.)

79

Neformaliojo švietimo programų, įgyvendinamų neformaliojo švietimo įstaigoje,
siūlomų krypčių skaičius (vnt.)

4

Neformaliojo švietimo programų, įgyvendinamų bendrojo ugdymo mokykloje,
siūlomų krypčių skaičius (vnt.)

4

Įsigytų reikiamų instrumentų (priemonių) skaičius (vnt.)

41

Įsigytų daugialypės terpės projektorių skaičius (vnt.)

2

Įsigytų kompiuterių ir kitų informacinių technologijų priemonių skaičius (vnt.)

10

Įsigytų šiuolaikinių ugdymo turiniui įgyvendinti skirtų priemonių (vnt.)

69

PRITARTA
Kauno
Petrausko
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mokyklos
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Kauno
MikoMiko
Petrausko
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mokyklos
tarybos
.............................protokolo Nr. ......

