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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

 Kauno sakralinė muzikos mokykla 2019 metais, kaip ugdymo institucija papildanti 

formalųjį švietimą, chorinio dainavimo mokykla, sėkmingai tęsė pradėtas veiklas, nuosekliai  

puoselėdama Vakarų Europos krikščioniškosios sakralinės muzikos paveldą. Veiklos prioritetais ir 

toliau mokykla laikė sakralinio meno sklaidą bei krikščioniškos moralės principais grįstą auklėjimą 

bei siekį padėti jaunajai kartai sėkmingai integruotis besikeičiančioje visuomenėje. 

      2019 metais ėmėme įgyvendinti naują 2019-2021 metams parengtą strateginį planą. Didžiulis  

pasiekimas, kad mokinių skaičius  mokykloje padidėjo 13 %. Nuo 2019 metų rugsėjo 2 d. mokykla 

pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kauno šv. Kazimiero progimnazija ir pradėjo progimnazijoje 

vykdyti formalųjį švietimą papildančią pradinio ugdymo programą.  

      Mokykla, kartu su Kauno miesto savivaldybe, buvo pagrindine V tarptautinio klasikinės 

muzikos atlikėjų konkurso „Kaunas Sonorum 2019“ organizatore, taip pat mokykloje vyko šio 

konkurso styginių instrumentų pasirodymai.  

     2019 metais mokyklą garsino moksleivių choras „Cantores David“; moksleivių vokalinė - 

instrumentinė grupė „Improvises“ bei naujai įsteigtas  vyrų mokytojų senosios muzikos ansamblis 

„David Antiquor“. Nuo 2019 metų  rugsėjo mėnesio buvo sutelktas mokytojų stygininkių kvartetas 

„Cordae David“. 

      Pirmasis strateginio plano tikslas – „Sukurti mokytojo atskaitomybės sistemą, pagrįstą  veiklos 

rezultatyvumo vertinimu“. Vykdant šį tikslą numatytas 2019 metams rezultatas pasiektas. 

Mokykla per metus laimėjo 11 prizinių vietų. Baigiamųjų egzaminų balų vidurkį viršijome 0,3 

balo. Vyko trys kvalifikaciniai renginiai: tarptautinis seminaras-festivalis „Laudate Pueri“, kurio 

metu Baskų krašto kompozitorius J. Elberdin bei VDU Muzikos akademijos docentas  

R. Bliškevičius vedė seminarą tema: „Šiuolaikinės muzikos kūrimo vaikų ir jaunimo chorams 

problematika bei naujas požiūris į senosios muzikos atlikimą“;  seminaras-praktinis užsiėmimas 

„Skambanti mokykla“, V tarptautinio klasikinės muzikos atlikėjų konkurso „Kaunas Sonorum 

2019“ metu organizuota Vengrijos smuikininkės Martos Abraham paskaita „Bacho Čekonos 

paslaptys“.  

      Antro strateginio plano tikslo – „Tobulinti vykdomas muzikinio ugdymo programas, plėtojant 

dalykinių ir bendrųjų kompetencijų ugdymą bei atliepiant į mokinių gebėjimus ir poreikius“ 2019 

metams numatyti rezultatai įgyvendinti maksimaliai. Ženkliai padidėjo mokinių skaičius, nuo 

rugsėjo 1 d. įsteigus filialą Kauno šv. Kazimiero progimnazijoje, pradinio ugdymo programoje  

mokosi 19 mokinių. Metinių rezultatų ugdymosi kokybė siekia 84 %; lankomumo rodiklis yra  

86 %; 95 % pradinio ugdymo programos mokinių yra motyvuoti ir pasirinko pagrindinio muzikinio 

ugdymo programas. Atnaujintos 3 neformaliojo švietimo programos. 

 

     Trečiojo strateginio plano tikslo – „Saugios ir modernios aplinkos kūrimas bei šiuolaikinių 

edukacinių technologijų diegimas siekiant aukštesnės ugdymo kokybės“ 2019 metams  numatyti 



rezultato vertinimo kriterijai pasiekti maksimaliai. Gera mokyklos instrumentų bazė, 55 % 

socialiai remtinų mokinių gali pasinaudoti mokyklos instrumentais; suremontuotas salės koncertinis 

fortepijonas; įsigyti 2 nauji smuikai; 65 % mokyklos baldų yra atnaujinti ir atitinka šių dienų 

reikalavimus; 65 % mokyklos erdvių yra renovuota; 65 % mokytojų taiko IT; mokykla įsigijo 2 naujus 

televizorius, kurie yra puiki priemonė įrašų ir koncertų stebėjimui bei analizei; nupirkti trys nešiojami 

kompiuteriai; mokykla įsigijo 60 vnt. „Solfedžio“ vadovėlių; 9 solfedžio pratybas; suremontuota choro 

klasė, sudarytos puikios sąlygos repetuoti chorui „Cantores David“; pilnai sutvarkyta koplyčia, kuri 

tapo labai gera koncertine erdve, joje vyko V tarptautinis klasikinės muzikos atlikėjų-styginių 

instrumentų konkursas „Kaunas Sonorum 2019“. Mokyklos erdvės užpildytos maksimaliai.  

2019 metų tikslai pasiekti. 2019 m. veiklos planas įgyvendintas. 
 

 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 

(toliau – 

užduotys) 

Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

1.1. Pasiekti 

2019 metų 

mokyklos 

veiklos plane 

numatytus 

tikslus. 

Pasiekti rezultatai 

pagal atitinkamus 

sėkmės kriterijus/ 

rezultato 

vertinimo 

rodiklius.  

1. Įgyvendinamų programų 

skaičius (FŠPU – 4; NU - 

3); 

2. Programose 

dalyvaujančių mokinių 

skaičius (FŠPU – 160;  NU 

– 35); 

3. Mokinių, dalyvavusių 

programose mokinių 

atostogų metu skaičius – 

20;  

4. Tarptautinių ir 

respublikinių konkursų 

laureatų skaičius ir 

procentinė dalis 10 (5 

proc.); 

5. Pagrindinio ugdymo 

programas baigusiųjų 

mokinių skaičius – 15; iš jų 

yra mokinių pagrindinio 

dalyko baigiamuosius 

egzaminus išlaikiusius 10 

balų (puikiai); 

 6. Mokymosi sutartis per 

mokslo metus nutraukusių 

mokinių procentinė dalis ne 

didesnė nei 15 proc.; 

7. Atnaujinta edukacinių ir 

kitų patalpų pagal 2019 m. 

veiklos plane fiksuotus 

duomenis; 

8. Įsigytų muzikos 

instrumentų skaičius – 3;  

1. Įgyvendinamų programų 

skaičius (FŠPU – 4; NU - 

3); 

2. Programose 

dalyvaujančių mokinių 

skaičius (FŠPU – 189;  NU 

– 40); 

3. Mokinių, dalyvavusių 

programose mokinių 

atostogų metu skaičius – 

27;  

4. Tarptautinių ir 

respublikinių konkursų 

laureatų skaičius ir 

procentinė dalis 11 (5 

proc.); 

5. Pagrindinio ugdymo 

programas baigusiųjų 

mokinių skaičius – 17; iš jų 

4  mokiniai pagrindinio 

dalyko (chorinio 

dainavimo) baigiamuosius 

egzaminus išlaikė 10 balų 

(puikiai); 

6. Mokymosi sutartis per 

mokslo metus nutraukė 15 

proc. mokinių; 

7. Iš viso jau yra atnaujinta 

ir renovuota 65 proc. 

edukacinių ir kitų mokyklos 

patalpų; 

8. Įsigyta 2 nauji smuikai, 

pilnai suremontuotas salės 

koncertinis fortepijonas; 



9. Mokyklos instrumentais 

saviruošai besinaudojančių 

mokinių skaičius – 20. 

10. Mokykla pasiekia 

aukštesnius nei bendras 

miesto vidurkis rezultatus 

(vertinant pagal nustatytus 

rezultato vertinimo 

rodiklius), yra mokinių 

pasirinkusių meninio 

profilio studijas kitose 

institucijose, 2019 m. 

veiklos planas įvertintas 

gerai, arba labai gerai, 

fiksuota aiški dermė tarp 

mokyklos 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, yra 

mokinių pasirinkusių 

tolimesnes meninio profilio 

studijas. 

9. Mokyklos instrumentais 

saviruošai besinaudojančių 

mokinių skaičius – 30. 

10. Mokykla pasiekia 

aukštesnius nei bendras 

miesto vidurkis rezultatus 

(vertinant pagal nustatytus 

rezultato vertinimo 

rodiklius), yra mokinių 

pasirinkusių meninio 

profilio studijas kitose 

institucijose, 2019 m. 

veiklos planas įvertintas 

gerai, fiksuota aiški dermė 

tarp mokyklos 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, yra mokinių 

pasirinkusių tolimesnes 

meninio profilio studijas; 
STRAPIS numatyti 2019 

metų veiklos rodikliai 

įgyvendinti. 

1 rodiklis : „Atnaujintų 

edukacinių erdvių dalis nuo 

bendro jų ploto“, planinė 

reikšmė – 60, faktinė reikšmė 

– 65. 

2 rodiklis: „Konkursuose 

laimėtų prizinių vietų 

skaičius“, planinė reikšmė – 

10, faktinė reikšmė – 11. 

3 rodiklis:  „Mokinių, 

pasirinkusių tolimesnes meno 

studijas dalis nuo bendro jų 

skaičiaus“ , buvo numatyta 5,  

faktinė reikšmė – 5. 

4 rodiklis: „Lankytų 

programos užsiėmimų dalis 

nuo bendro jų skaičiaus“, 

planinė reikšmė – 85, faktinė 

reikšmė – 86. 

5 rodiklis: „Padariusių 

asmeninę pažangą mokinių 

dalis nuo bendro jų 

skaičiaus“ planinė reikšmė –

80, faktinė reikšmė – 84. 



1.2. Užtikrinti 

mokyklos 

ugdymo plano 

(vykdomų 

programų) 

kokybišką 

įgyvendinimą, 

mokyklos vidaus 

kontrolę, 

efektyvią 

personalo 

valdybą, teisės 

aktų laikymąsi. 

Pasiekti rezultatai 

pagal atitinkamus 

rezultato 

vertinimo 

rodiklius; 

kokybiškas ir 

efektyvus 

mokyklos 

valdymas. 

1. Mokyklos stebėsenos, 

išorės vertinimo ataskaitose 

(jei buvo vykdyta) ugdymo 

planas (vykdomos 

programos), ugdymo 

proceso organizavimas  

vertinamas labai gerai, arba 

gerai. 

2. Absoliuti dauguma (3/4) 

mokinių (mokinių tėvų) 

gerai, arba labai gerai 

vertina mokyklos teikiamas 

ugdymo paslaugas.  

3. Vidaus kontrolės (audito) 

ataskaitose mokyklos 

veikla vertinama gerai (jei 

patikrinimai buvo 

vykdomi). Laiku ir 

tinkamai įgyvendintos 

nustatytos audito 

rekomendacijos; 

4. Informacijos teikimo 

interneto svetainėje atitiktis 

teisės aktams vertinama 

labai gerai, arba gerai (jei 

patikrinimai buvo 

vykdomi), būtina teikti 

informacija interneto 

svetainėje skelbiama 

tinkamai ir nustatytu laiku. 

5. Nenustatyti teisės aktų 

pažeidimai (jei patikrinimai 

buvo vykdomi), negauta 

pagrįstų nusiskundimų.    

1. Išorės vertintojų 2019 m. 

įstaigoje nebuvo. 

2. Absoliuti dauguma – 90 

proc. mokinių bei jų tėvų 

gerai, arba labai gerai 

vertina mokyklos teikiamas 

ugdymo paslaugas.  

3. Vidaus įsivertinimo 

rezultatai rodo, kad  

mokyklos veikla vertinama 

gerai . 

4. Informacija interneto 

svetainėje skelbiama 

tinkamai ir nustatytu laiku. 

5. Teisės aktų pažeidimų bei 

nusiskundimų nebuvo.  

1.3. Užtikrinti 

vaikų ir mokinių 

saugumą 

mokykloje. 

Pasiekti rezultatai 

pagal rezultato 

vertinimo 

rodiklius. 

1. Užtikrintas Kauno miesto 

savivaldybės 

administracijos Švietimo 

skyriaus vedėjo  

2018 m. kovo 8 d. įsakymo  

Nr. 35-156 įgyvendinimas; 

2. Negauta pagrįstų mokinių 

(mokinių tėvų) 

nusiskundimų; 

3. Nefiksuota nelaimingų 

atsitikimų. 

1.Mokykla 2019 m. 

užtikrino Kauno miesto 

savivaldybės 

administracijos Švietimo 

skyriaus vedėjo  

2018 m. kovo 8 d. įsakymo  

Nr. 35-156 įgyvendinimą, 

2. Negauta jokių mokinių 

bei tėvų nusiskundimų; 

3. Nefiksuota nelaimingų 

atsitikimų. 

1.4. Pritraukti 

Europos 

sąjungos 

struktūrinių 

fondų, kitų 

fondų, 

respublikinių ir 

tarptautinių 

priemonių, 

Pasiekti rezultatai 

pagal rezultato 

vertinimo 

rodiklius. 

1. Priimtos  paraiškos 

finansavimui gauti; 

2. Lėšos įsisavinamos, 

darbai įgyvendinami pagal 

veiklų grafiką; 

3. Pritrauktos 2 % GPM 

lėšos. 

1. Teiktos paraiškos ir 

gautas finansavimas iš 

Lietuvių Katalikų Religinės 

šalpos 1937,85 eurai; 

įsisavinta 40113,35 eurų 

rėmėjų lėšų. 

2. Lėšos įsisavinamos, 

darbai įgyvendinami pagal 

veiklų grafiką; 



privačių rėmėjų 

lėšas, atnaujinant 

edukacines ir 

kitas aplinkas, 

užtikrinti lėšų 

pritraukimo 

dokumentuose 

numatyto 

rezultato 

įgyvendinimą. 

3. Pritraukta 3422,36 eurai  

2 % GPM lėšų. 

1.5. Plėtoti 

sakralinės 

muzikos 

tradiciją 

respublikiniu ir 

tarptautiniu 

lygmeniu 

Pasiekti rezultatai 

pagal rezultato 

vertinimo 

rodiklius. 

1. Užmegztas 

bendradarbiavimas su 

Europos kompozitoriais, 

atliekamos kūrinių 

premjeros. 

2. Mokiniai reguliariai gieda 

Kauno metropolijos 

arkikatedros Mišiose, 

įsisavina Vakarų Europos ir 

Lietuvos sakraliosios 

muzikos paveldą, 

reprezentuoja mokyklą.  

 

1.Užmegztas 

bendradarbiavimas su Baskų 

krašto kompozitoriumi Josu 

Elberdin, atliekami jo 

kūriniai. Kartu su  

kompozitoriumi buvo 

organizuotas tarptautinis 

vaikų festivalis „Laudate 

Pueri“, vyko J.Elberdin 

meistriškumo pamoka 

chorui „Cantores David“. 

2. Mokiniai kiekvieną 

sekmadienį bei švenčių  

metu gieda Kauno 

metropolijos arkikatedros 

Mišiose, įsisavina Vakarų 

Europos ir Lietuvos 

sakraliosios muzikos 

paveldą, reprezentuoja 

mokyklą. 

Birželio mėnesį buvo 

organizuota  choro „Pueri 

II” ir moksleivių laimėjusių 

respublikiniuose ir 

tarptautiniuose konkursuose 

prizines vietas pažintinė-

koncertinė kelionė į Čekiją. 

Rugsėjo mėnesį vyrų 

mokytojų senosios muzikos 

ansamblis „David Antiquor“ 

dalyvavo Italijos 

respublikos Pompėjos ir 

Salerno  miestų 

Associazione Culturale 

Laeti Cantores 

organizuojamose Europos 

vakarų kultūros, 

krikščioniškos kultūros 

bendradarbiavimo, 

formacijos kėlimo ir 

dalinimosi sesijoje bei 

meistriškumo pamokose. 

 

 

 



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 

  

  

 

4. Pakoreguotų 2019 metų veiklos užduočių nebuvo.  


