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Kauno sakralinės muzikos mokykla  (toliau Sakralinės muzikos mokykla) yra formalųjį 

švietimą papildanti ugdymo institucija, chorinio dainavimo mokykla.  2022 metais mokykla tęsė 
veiklas, puoselėdama Vakarų Europos bei Lietuvos sakralinės muzikos paveldą. Įstaigos veiklos 
prioritetas yra – kultūringesnės ir dvasingesnės jaunosios kartos auginimas, aukštų dvasinių ir 
dorovinių nuostatų ugdymas, grindžiant jas tautinės ir krikščioniškosios kultūros paveldu, 
estetinių vertybių ugdymas muzikos išraiškos priemonėmis bei siekis padėti jaunimui sėkmingai 
integruotis besikeičiančioje visuomenėje.  

Mokykloje vykdomos: 

 4 formalųjį švietimą papildančios programos: 
 pradinis muzikinis ugdymas (chorinis dainavimas) (4 metai); 

 pagrindinis muzikinis  ugdymas (chorinis dainavimas) (4 metai); 

 pradinis muzikinis ugdymas (styginiai instrumentai) (4 metai); 

 pagrindinis muzikinis  ugdymas (styginiai instrumentai) (4 metai); 

 3 neformalaus ugdymo programos: 

 ankstyvasis muzikinis ugdymas (1-2 metai);  

 išplėstinis muzikinis ugdymas (2 metai); 

 mėgėjų  muzikinis ugdymas (2-4 metai). 

          Mokykloje veikia: 

 chorinio dainavimo skyrius; 

 styginių instrumentų (smuikas, violončelė) skyrius. Dalis šio skyriaus mokytojų 

dirba Suzuki metodu. 

Svarbiausios2022 metų veiklos ir pasiekimai:  
1. Aktuali informacija apie mokyklą, jos veiklą ir pasiekimus yra talpinama internetinėje 

svetainėje https://www.cantoresdavid.lt bei FB paskyroje https://www.facebook.com/Kauno-
sakralin%C4%97s-muzikos-mokykla-857072234342542/. 

2. 2022 m. įsteigtas naujas  filialas Prezidento Antano Smetonos gimnazijoje. Pratęstas 
sėkmingas bendradarbiavimas su Kauno šv. Kazimiero progimnazija, joje ketvirtus metus gyvuoja 
įkurtas Sakralinės muzikos mokyklos filialas. Šiais metais suformuota ketvirtoji klasė. Tėvų 
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pageidavimu ir iniciatyva atnaujinta partnerystė ir gautas leidimas muzikinio ugdymo procesą tęsti 
Kauno Jono Pauliaus II gimnazijoje. Mokykla šiuo metu turi tris filialus Kauno miesto bendrojo 
ugdymo įstaigose. Juose mokosi apie 30 procentų mokinių. Taip priartinama galimybė miesto 
pakraštyje gyvenantiems mokiniams lankyti muzikos mokyklą, išsprendžiamas patalpų klausimas, 
efektyviau išnaudojamas mokinių ir tėvelių laikas. 

Palaikomas glaudus ir draugiškas ryšys su visomis miesto neformaliojo švietimo įstaigomis.  
Kartu su Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykla „Varpelis“ buvo organizuotas bendras 
kalėdinis koncertas. Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos šokio skyriaus mokinės, šokio 
judesiu papuošė mokyklos jubiliejinį koncertą. Mokyklos smuikininkai, besimokantys Suzuki 
metodu,  palaiko ryšius ir ruošia bendras edukacijas bei renginius su Nemenčinės muzikos 
mokykla, Suzuki akademija, Lietuvos Suzuki asociacija, Latvijos Suzuki asociacija, Jelgavos 
vidurine muzikos mokykla, Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla. 

Bendruomenės sielovadai ir koncertinėms erdvėms pasitarnauja Kauno Šv. Petro ir Povilo 
arkikatedra bazilika, bei Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčia. Daugybę 
metų artimi mokyklos socialiniai partneriai yra Kauno Vytauto Didžiojo Universiteto Katalikų 
teologijos fakultetas, „Marijos radijas“, XFM radijas.  

3. 2022 m. spalio 1 d. duomenimis mokykloje mokėsi 253 mokiniai. Mokinių skaičius jau 
eilę metų išlieka stabilus. 

54 proc. pagrindinio ugdymo programą baigusių mokinių, toliau sėkmingai tęsia mokslus 
išplėstinio ugdymo programoje. 2,8 procento (6 mokiniai) buvusių mokinių tęsia mokslus kitose 
muzikinį išsilavinimą teikiančiose institucijose (J. Naujalio muzikos gimnazijoje, Kauno Juozo 
Gruodžio konservatorijoje, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje). 

4. Mokykla džiaugiasi ir didžiuojasi kolektyvų gausa: 

 mokinių kolektyvai: chorai „Puerili“ – ankstyvasis ugdymas; „Pueri I“ – 1-2 klasių 
mokiniai; „Pueri I“– 3-4 klasių mokiniai; „Juniores“ – 5-8 klasių ir Išplėstinio muzikinio ugdymo 
mokiniai; „Improvises“ – styginių instrumentų programoje besimokantys mokiniai. Chorai 
jungiasi į bendrą mokyklos chorą „Cantores David“. 

 mokytojų kolektyvai: vyrų mokytojų ir besimokančių berniukų senosios muzikos 
ansamblis „David Antiquor“, mokytojų styginių instrumentų kvartetas „Cordae David“, mokytojų 
vokalinis ansamblis „Cantores Urbis“. Vyksta bendri mokytojų ir mokinių muzikiniai projektai, 
tai labai skatina ir motyvuoja mokinius. Mokytojų kolektyvai dažnai atstovavo mokyklą ne tik 
miesto, bet ir respublikos renginiuose. 
         5. Svarbesnės veiklos bei renginiai : 

Konkursai, festivaliai:  
 Organizuotas II-asis tarptautinis jaunųjų atlikėjų (vokalistų, liaudies ir nacionalinių 

styginių instrumentų, medinių pučiamųjų instrumentų) konkursas „Laudate Pueri”, 
balandžio 9 d., Kauno sakralinės muzikos mokykloje, dalyvavo atlikėjai  iš Lietuvos bei Latvijos. 

 Balandžio 2 d. vyko festivalis-konkursas „Laudate Pueri“ Suzuki metodu 
besimokantiems  groti smuiku, violončele, pianinu, gitara mokiniams bei ansambliams.  

 Spalio 29-lapkričio 1 dienomis choro „Improvises“ mokiniai dalyvavo Italijoje Riccione 
mieste vykusiame tarptautiniame muzikos ir šokio vaikų ir jaunimo konkurse „ All colours of 
art“, atlikėjai iš Italijos parvežė 6 pirmas vietas. 

        Koncertai, renginiai: 
 2022 metais, pasibaigus karantino ribojimams, gegužės 26 dieną Kauno Šv. Petro ir 

Povilo arkikatedroje bazilikoje vyko stambaus masto Kauno Sakralinės muzikos mokyklos 30-ies 
metų jubiliejinis koncertas „Laudate Pueri“- Šlovinkite, vaikai, Viešpatį!, koncertas buvo skirtas 
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miesto bendruomenei ir papildė „Kaunas -Europos kultūros sostinė 2022“ renginius.  Koncerto 
vaizdo įrašas patalpintas mokyklos svetainėje www.cantoresdavid.lt. 
 2022 metus apvainikavo gruodžio 22 d. Kauno Šv. Petro ir Povilo arkikatedroje 

bazilikoje organizuotas Kauno sakralinės muzikos mokyklos ir Kauno berniukų ir jaunuolių 
choro „Varpelis” kalėdinis koncertas miesto bendruomenei. 
 Lapkričio 22 d. mokyklos prieigos ir erdvės skambėjo nuo jau tradiciniu tapusio 

edukacinio, padėkos, šventinio renginio- koncerto Šv. Cecilijos dienai paminėti „Skambanti 
mokykla“.  Renginio metu  mokyklą sukviečia mokinius, tėvus, mokytojus ir mokyklos svečius. 
 Visus metus chorai, vokalistai ir instrumentalistai mokyklos bendruomenę džiugino 

koncertais įvairiose miesto erdvėse: gegužės 6 d. A. ir P. Galaunių namuose- muziejuje vyko 
fortepijono klasės mokinių koncertas, skirtas Motinos dienai. Choras „Pueri I“gegužės 12 d. 
pakvietė į VDU didžiąją aulą į koncertą „Skambantis pavasaris“. Gegužės 16 d. mokyklos salėje 
vyko  ankstyvojo ugdymo grupės „Puerili“ mokinių koncertas „Muzikinė skrynelė“.  Birželio 3 
d. Kauno arkivyskupijos salėje renginyje „Dievo vaikas esu“ koncertavo Šv. Kazimiero 
progimnazijoje esančio filialo mokiniai. Birželio 6 d. vargonų klasės mokiniai kvietė į Kauno  
Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje vykusį koncertą „Skamba seminarijos vargonai“. Spalio 4 
d. Kauno Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje vyko   choro „Improvises“ pasirodymas. 
Spalio 6 d. instrumentalistai ir vokalistai koncertinį mokslo metų sezoną pradėjo pasirodydami 
M.K. Čiurlionio muziejaus koncertų salėje. 

Metodiniai renginiai: Gegužės 17 d. vyko metodinis renginys. J.Naujalio  muzikos 
gimnazijos smuikininkė Karolinos Beinarytė -Palekauskienė skaitė pranešimą tema „Motyvacijos 
paieškos pedagogo- atlikėjo profesijoje. Asmeninės patirties įžvalgos” bei vedė meistriškumo 
pamokas jauniesiems mokyklos smuikininkams.  

        Mokyklos atstovavimas, viešieji ryšiai: 
 Didžiausias 2022 metų mokyklos koncertinis pasiekimas ir pasididžiavimas- 

Sakralinės muzikos mokyklos jungtinio choro „Cantores David” virš 100 mokinių dainavo 
„Žalgirio” arenoje Kaunas 2022 Europos kultūros sostinės renginyje „Kauno Kantata“. 

 Choras „Cantores David” dalyvavo ir garsino mokyklos vardą  Kauno dainų ir šokių 
šventėje 2022 „Čia suteka upės”. 

 Mokyklos choras „Juniores“ turėjo išskirtinę garbę giedoti Kauno Šv. Petro ir Povilo 
arkikatedroje bazilikoje Didžiojo Ketvirtadienio Aliejų šventinimo (Krizmos) Šv.Mišiose, kurias 
aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas kartu su didžiąja dalimi Kauno 
arkivyskupijos kunigų. 

  Vyrų mokytojų ir besimokančių berniukų senosios muzikos ansamblis „David 
Antiquor“, mokytojų styginių instrumentų kvartetas „Cordae David“, bei mokytojų vokalinis 
ansamblis „Cantores Urbis“,  Vilniaus Rotušės valdytojo Perlio Vaisietos kvietimu, koncertavo 
magistrato dienose Vilniaus rotušėje „Vilniaus savivaldai -635“.  

 Mokyklos choras „Juniores”, pavasario atostogų metu, buvo pakviestas į LR Seimą 
savo atliekamais muzikiniais kūriniais papuošti ir atidaryti tautodailininkės Vilhelminos Raubaitės 
- Mikelionienės parodą „ Tradicijos dabartyje. Iš mamos dukrai”, kartu mokiniai turėjo puikią 
edukacinę programą Užupio Respublikoje, Bernardinų kapinėse bei LR Seimo darbo erdvėse. 

 Mokyklos vardą garsino Suzuki metodu dirbanti mokytojų komanda, kuri jau 
septintus metus dalyvauja įvairiuose Lietuvos ir Europos Suzuki asociacijų organizuojamuose 
renginiuose. Šiais metais trys mokytojos ir dvylika mokinių mokykla atstovavo Birštone 
vykusiame tarptautiniame „Didžiajame Š. Suzuki gimtadienio koncerte“. 
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 Mokyklos direktorius šalį ir mokykla atstovavo šv. Jonų bažnyčioje vykusioje 
Baltijos šalių studentų dainų ir šokių šventėje “Gaudeamus”, buvo solistas atliekant stambios 
formos V. Sriaupaitės – Beinarienės kūrinį „Te Deum”. 

 Birželio 10 d., Marijos radijas transliavo laidą „Muzika sacra”, laida buvo skirta 
Kauno Sakralinės muzikos mokyklos 30-ies metų jubiliejui. Laidoje mokyklos direktorius ir chorų 
vadovai dalijosi mokyklos istorija, sukaupta darbo patirtimi bei pasakojo apie sakraliosios 
muzikos vertę ir prasmę jauno žmogaus gyvenime. Laidos įrašas:  
http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/224807-2022-06-10-10-00-musica-sacra.html 

 Rugsėjo 1 d. Kauno Šv. Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje,  vyrų mokytojų 
senosios muzikos ansamblis „David Antiquor“ giedojo Kauno Šv. Petro ir Povilo arkikatedroje 
bazilikoje, Mokslo metų pradžios   šv. Mišiose, skirtose Kauno akademinei bendruomenei. 

 Birželio 24 d., švenčiant arkivyskupijos globėjo Šv.Jono Krikštytojo dieną, 
mokytojų vokalinis ansamblis „Cantores Urbis“ mokyklą atstovavo giedodami Šv. Mišiose Kauno 
Šv. Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje. 

 Kovo 26 d. mokyklos direktorius kun. dr. Vilius Sikorskas Garliavos Švč. Trejybės 
bažnyčioje Vilkaviškio vyskupijos vargonininkams vedė seminarą „Šv. Cecilijos impulsas”. 

 Liepos 6 d., Prienų rajono savivaldybėje, iškilmingo Valstybės dienos minėjimo 
metu Kauno sakralinės mokyklos direktoriui kun. dr. Viliui Sikorskui buvo įteikta nominacija 
„Metų šviesuolis”. 
        6. 2022 metais mokykla negavo nusiskundimų dėl ugdymo proceso organizavimo. 
    7. Įgyvendinant mokyklos 2022-2024 metų strateginio veiklos plano priemonę „Ugdymo 
kokybės gerinimas Kauno sakralinės muzikos mokykloje“ rodikliai įgyvendinti ir pasiekti. 

Pirmasis rodiklis – „Tarptautinių konkursų laureatų dalis nuo bendro vaikų skaičiaus“ 
yra 89 procentai. Mokykla labai aktyviai dalyvavo tarptautiniuose konkursuose ir laimėjo 224 
prizines vietas: Grand Prix – 16, I vietos – 109, II vietos – 82, III vietos – 17. 

Antrasis rodiklis „Dalyvaujančių vaikų skaičius neformaliojo švietimo programose“  
2022 m. spalio 1 d. duomenimis yra 253 mokiniai. 

Trečiasis rodiklio „Vienam pedagogui tenkantis vaikų skaičius“ faktinė reikšmė yra 13. 
2022 m. spalio 1 d. duomenimis su 253 mokiniais dirba 32 mokytojai. 

Ketvirtasis rodiklis „Mokinių nutraukusių mokymosi sutartis“ yra 12 procentų. 
8. Ugdymo proceso kokybės gerinimui 2022 m. mokyklos salei nupirktas 1 naujas akustinis 

fortepijonas, 2 pianinai, 3 kompiuteriai, atnaujinti kompiuterinės įrangos priedai, įsigytos 2 
magnetinės lentos, 3 edukacinės klaviatūros, atnaujinta 15 antivirusinių programų, nupirktos 2 
kanklės, 1 saksofonas, atnaujinti kabinetų baldai.  

9. Pritraukta lėšų – 1160,84 Eurų (gautas projektinis finansavimas iš Lietuvos Katalikų 
religinės šalpos, 1,2 proc.) 

10.Finansiniai resursai buvo naudojami planingai ir racionaliai, metų gale įsiskolinimų 
nebuvo. 
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II SKYRIUS 
2022 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. Gerinti 
mokinių 
ugdymosi 
kokybę 

Aukštesni mokinių 
mokymosi 
pasiekimai 
(rezultatai) nei 
2021 m. 

 Pagrindinio ugdymo 
programas (FŠPU) 2021 - 
2022 m. m.  baigusiųjų 
mokinių procentinė dalis nuo 
visos programos mokinių 
skaičiaus (procentinė dalis 
apskaičiuojama pagal 2022 
m. spalio 1 d. mokinių 
skaičiaus duomenis) ne 
mažiau nei 10 proc. 

Pagrindinio ugdymo 
programas (FŠPU) 2021 - 
2022 m. m.  baigusiųjų 
mokinių procentinė dalis nuo 
visos programos mokinių 
skaičiaus (procentinė dalis 
apskaičiuojama pagal 2022 
m. spalio 1 d. mokinių 
skaičiaus duomenis) yra 23,6 
proc. 

Pagrindinio ugdymo 
programas (FŠPU) 2021 - 
2022 m. m. baigusių mokinių 
mokymosi vidurkis 
(baigiamųjų egzaminų, ar 
diferencijuotų įskaitų gautų 
įvertinimų vidurkis) ne 
mažiau nei 8,8 balo 

Pagrindinio ugdymo 
programas (FŠPU) 2021 - 
2022 m. m. baigusių mokinių 
mokymosi vidurkis 
(baigiamųjų egzaminų, ar 
diferencijuotų įskaitų gautų 
įvertinimų vidurkis) 9,5 balo. 

Tėvų (globėjų, rūpintojų) l. 
gerai ir gerai vertinančių 
vaikų ugdymo(si) kokybę 
procentinė dalis pagal 
mokykloje vykdomas 
programas ne mažiau 85 
proc. 

Tėvų (globėjų, rūpintojų) l. 
gerai ir gerai vertinančių 
vaikų ugdymo(si) kokybę 
procentinė dalis pagal 
mokykloje vykdomas 
programas 92 proc. 

 

Pagerėję mokinių 
individualūs 
mokymosi 
rezultatai 

Šalies ir tarptautinių 
konkursų laureatų procentinė 
dalis (procentinė dalis 
apskaičiuojama pagal 2022 
m. spalio 1 d. mokinių 
skaičiaus duomenis) ne 
mažiau 23 proc. 

Šalies ir tarptautinių 
konkursų laureatų  
procentinė dalis (procentinė 
dalis apskaičiuojama pagal 
2022 m. spalio 1 d. mokinių 
skaičiaus duomenis) 29 proc. 

Koncertuose mieste ir/ar 
šalyje dalyvavusių mokinių 
procentinė dalis 2022 m. 
(procentinė dalis 
apskaičiuojama pagal 2022 
m. spalio 1 d. mokinių 
skaičiaus duomenis) ne 
mažiau 70 proc. 

Koncertuose mieste ir/ar 
šalyje dalyvavusių mokinių 
procentinė dalis 2022 m. 
(procentinė dalis 
apskaičiuojama pagal 2022 
m. spalio 1 d. mokinių 
skaičiaus duomenis) 82 proc. 
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1.2. Užtikrinti 
kokybišką 
įvairių 
poreikių 
vaikams 
ugdymo(si) 
įvairovę 

Sudarytos sąlygos 
ugdytis įvairių 
poreikių 
mokiniams 

2022–2023 m. m. viso 
įgyvendinamų programų 
skaičius 7 

2022–2023 m. m. viso 
įgyvendinamų programų 
skaičius 7. 

2022–2023 m. m. programose 
dalyvaujančių mokinių 
skaičius (2022 m. spalio 1 d. 
duomenimis) ne mažiau 240 

2022–2023 m. m. programose 
dalyvaujančių mokinių 
skaičius (2022 m. spalio 1 d. 
duomenimis) 253. 

Tėvų (globėjų, rūpintojų) l. 
gerai ir gerai vertinančių 
mokinių saviraiškos poreikius 
tenkinančią ugdymo(si) 
įvairovę procentinė dalis ne 
mažiau 85 proc. 

Tėvų (globėjų, rūpintojų) l. 
gerai ir gerai vertinančių 
mokinių saviraiškos poreikius 
tenkinančią ugdymo(si) 
įvairovę procentinė dalis 92 
proc. 

Sudarytos sąlygos 
mokiniams 
dalyvauti 
trumpalaikėse 
neformaliojo 
ugdymo 
programose, 
tenkinant 
saviraiškos ir 
pažinimo poreikius 

Mokyklos vykdomose 
trumpalaikėse (edukacijų) 
neformaliojo švietimo 
programose 2022 m. 
dalyvavusių mokinių 
procentinė dalis mokyklos 
vykdomosiose ilgalaikėse 
neformaliojo švietimo 
programose dalyvaujančių 
mokinių požiūriu (2022 m. 
spalio 1 d. duomenimis) ne 
mažiau 15 proc. 

Mokyklos vykdomose 
trumpalaikėse (edukacijų) 
neformaliojo švietimo 
programose 2022 m. 
dalyvavusių mokinių 
procentinė dalis mokyklos 
vykdomosiose ilgalaikėse 
neformaliojo švietimo 
programose dalyvaujančių 
mokinių požiūriu (2022 m. 
spalio 1 d. duomenimis) 32 
proc. 

Sudarytos sąlygos 
ugdytis arti 
mokinių 
gyvenamosios 
aplinkos 

Mokinių, dalyvaujančių 
programose, vykdomose 
bendrojo ugdymo mokyklų 
(ikimokyklinio ugdymo 
įstaigų) patalpose, procentinė 
dalis ne mažiau 20 proc. 

Mokinių, dalyvaujančių 
programose, vykdomose 
bendrojo ugdymo mokyklų 
(ikimokyklinio ugdymo 
įstaigų) patalpose, procentinė 
dalis 30 proc. 

Sudarytos sąlygos 
ugdytis socialinių 
sunkumų 
patiriančių šeimų 
mokiniams 

Mokinių, atleistų nuo 
mokesčio už mokslą 
procentinė dalis (2022 m. 
spalio 1 d. duomenimis) ne 
mažiau 15 proc. 

Mokinių, atleistų nuo 
mokesčio už mokslą 
procentinė dalis (2022 m. 
spalio 1 d. duomenimis) 23 
proc. 

2021 - 2022 m. m. mokyklos 
instrumentais saviruošai 
besinaudojančių mokinių 
procentinė dalis (2022 m. 
spalio 1 d. duomenimis) 15 
proc. 

2021 - 2022 m. m. mokyklos 
instrumentais saviruošai 
besinaudojančių mokinių 
procentinė dalis (2022 m. 
spalio 1 d. duomenimis) 21 
proc. 

Sudarytos sąlygos 
ugdytis spec. 
poreikių 
mokiniams 

Mokinių su negalia, 
dalyvaujančių programose 
skaičius yra 3. 

Mokinių su negalia, 
dalyvaujančių programose 
skaičius yra 3. 

1.3.Užtikrinti 
motyvuojančią
, saugią 
ugdymo(si) 

Aukštesni pamokų 
lankomumo 
rodikliai nei 2021 
m. 

Pamokų lankomumo 
procentas (suminė lankytų 
pamokų procentinė dalis) ne 
mažesnė nei 85 proc. 

Pamokų lankomumo 
procentas (suminė lankytų 
pamokų procentinė dalis) 86 
proc. 



7 
 

 

aplinką, 
plėtojant 
tinklaveiką 

Puoselėjama 
motyvuojanti, 
mokymuisi palanki 
aplinka, 
stiprinamas 
ugdymo(si) 
proceso 
patrauklumas 

Sutartis per mokslo metus 
(lyginant 2021 m. spalio 1 d. 
ir 2022 m. rugpjūčio 31 d.) 
savo noru nutraukiančių 
mokinių procentinė dalis ne 
didesnė nei 10 proc. 

Sutartis per mokslo metus 
(lyginant 2021 m. spalio 1 d. 
ir 2022 m. rugpjūčio 31 d.) 
savo noru nutraukiančių 
mokinių procentinė dalis 9,27 
proc. 

Mokinių, tęsiančių mokymąsi 
mokykloje ilgiau nei 2 metus 
procentinė dalis mokyklos 
vykdomosiose programose 
dalyvaujančių mokinių 
požiūriu (2022 m. spalio 1 d. 
duomenimis) ne mažiau nei 
80 proc. 

Mokinių, tęsiančių mokymąsi 
mokykloje ilgiau nei 2 metus 
procentinė dalis mokyklos 
vykdomosiose programose 
dalyvaujančių mokinių 
požiūriu (2022 m. spalio 1 d. 
duomenimis) 81 proc. 

Mokinių, tęsiančių mokymąsi 
mokykloje ilgiau nei 4 metus 
procentinė dalis mokyklos 
vykdomosiose programose 
dalyvaujančių mokinių 
požiūriu (2022 m. spalio 1 d. 
duomenimis) ne mažesnis nei 
60 proc. 

Mokinių, tęsiančių mokymąsi 
mokykloje ilgiau nei 4 metus 
procentinė dalis mokyklos 
vykdomosiose programose 
dalyvaujančių mokinių 
požiūriu (2022 m. spalio 1 d. 
duomenimis) 62 proc. 

Įsigytų muzikos instrumentų 
skaičius (tik muzikos 
mokykloms) 4 

Įsigytų muzikos instrumentų 
skaičius (tik muzikos 
mokykloms) 6. 

Ne mokykloje (muziejuose, 
teatruose, koncertuose, kt. 
aplinkose) organizuojamų 
pamokų procentinė dalis ne 
mažiau nei 7 proc. 

Ne mokykloje (muziejuose, 
teatruose, koncertuose, kt. 
aplinkose) organizuojamų 
pamokų procentinė dalis 11 
proc. 

Tėvų (globėjų, rūpintojų) l. 
gerai ir gerai vertinančių 
vaikų motyvacinį 
mokymo(si) lygmenį 
procentinė dalis ne mažiau 85 
proc. 

Tėvų (globėjų, rūpintojų) l. 
gerai ir gerai vertinančių 
vaikų motyvacinį 
mokymo(si) lygmenį 
procentinė dalis 93 proc. 

Užtikrinamos 
galimybės ugdytis 
virtualiose 
ugdymosi 
aplinkose 

Užtikrintas Lietuvos 
Respublikos Švietimo ir 
mokslo ministro 2007 m. 
kovo 29 d. įsakymu Nr. 
ISAK-555 reglamentuotų 
nuostatų vykdymas. 

Įsakymas vykdomas. 
Mokytojai atitinka 
skaitmeniniam raštingumui 
keliamus reikalavimus, geba 
dirbti su IT. 

 Užtikrintas Kauno miesto 
savivaldybės administracijos 
Švietimo skyriaus vedėjo 
2018 m. kovo 8 d. įsakymo 
Nr. 35-156 įgyvendinimas 

Mokinių saugumas 
mokykloje užtikrinamas 
maksimaliai. 

Nefiksuota nelaimingų 
atsitikimų ir virusinių ligų 
protrūkių 

2022 m. nefiksuota 
nelaimingų atsitikimų ir 
virusinių ligų protrūkių. 
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Puoselėjama saugi 
mokymosi aplinka 

Tėvų (globėjų, rūpintojų) l. 
gerai ir gerai vertinančių 
mokinių savijautą mokykloje 
procentinė dalis ne mažiau 
nei 85 proc. 

Tėvų (globėjų, rūpintojų) l. 
gerai ir gerai vertinančių 
mokinių savijautą mokykloje 
procentinė dalis 93 proc. 

Vykdomas 
tarptautinis 
bendradarbiavimas 

Pasirašytų bendradarbiavimo 
sutarčių su užsienio 
mokyklomis skaičius 1 

Užmegztas 
bendradarbiavimas su 
Jelgavos vidurine muzikos 
mokykla. 

Įvykdytų bendrų projektų 
(koncertų, parodų, kitų 
veiklų) su užsienio partneriais 
skaičius 1 

Suzuki metodu dirbantys 
mokytojai kartu vykdė bendrą 
projektą skirtą Š. Suzuki 
gimtadieniui.   

1.4.Užtikrinti 
mokyklos 
veiklos 
efektyvumą, 
vidaus 
kontrolę, teisės 
aktų laikymąsi 

Mokyklos veiklos 
efektyvumas 
 

Mokinių skaičiaus 
programose vidurkis (2022 
m. spalio 1 d. duomenimis) 
nemažesnis nei 30 

Mokinių skaičiaus 
programose vidurkis (2022 
m. spalio 1 d. duomenimis) 
36. 

Mokytojų ir vykdomų 
programų skaičiaus santykis 
(2022 m. spalio 1 d. 
duomenimis) 1 programai 
tenka 5 mokytojai. 

Mokytojų ir vykdomų 
programų skaičiaus santykis 
(2022 m. spalio 1 d. 
duomenimis) 1 programai 
tenka 5 mokytojai. 

Mokomųjų kabinetų  
užimtumo procentas darbo 
dienomis 14.00 - 20.00 val. 
(2021 - 2022 m. m. II 
pusmečio ir 2022 - 2023 m. 
m. I pusmečio duomenų 
vidurkis) ne mažiau nei 80 
proc. 

Mokomųjų kabinetų 
užimtumo procentas darbo 
dienomis 14.00 - 20.00 val. 
(2021 - 2022 m. m. II 
pusmečio ir 2022 - 2023 m. 
m. I pusmečio duomenų 
vidurkis) 85 proc. 

Mokinio mokymo(si) kainos 
per mėnesį rodiklis 
(gaunamas darbo lėšas 
pedagoginiam personalui 
padalijant iš mokinių 
skaičiaus ir skaičiaus 12) – 
175 Eurai 

Mokinio mokymo(si) kainos 
per mėnesį rodiklis 
(gaunamas darbo lėšas 
pedagoginiam personalui 
padalijant iš mokinių 
skaičiaus ir skaičiaus 12) – 
174,6 Euro. 

Mokyklos iš teikiamų 
paslaugų (neformaliojo 
ugdymo ir visų kitų 
reglamentuotų teisės aktais) 
gaunamų lėšų procentinė 
dalis nuo skiriamų 
savivaldybės asignavimų 5,5 
proc. 

Mokyklos iš teikiamų 
paslaugų (neformaliojo 
ugdymo ir visų kitų 
reglamentuotų teisės aktais) 
gaunamų lėšų procentinė 
dalis nuo skiriamų 
savivaldybės asignavimų   
6,33 proc. 

 Vidaus kontrolės 
priemonių 
įgyvendinimas 

Vidaus audito, išorės 
vertinimo ataskaitose (jei 
buvo vykdyta) mokyklos 
veikla vertinama labai gerai 
arba gerai 

Vidaus audito, išorės 
vertinimo ataskaitose 
mokyklos veikla vertinama 
labai gerai arba gerai. 
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Laiku ir tinkamai 
įgyvendintos išorės 
vertintojų, kontrolieriaus, 
vidaus audito ir kitų 
vertinančių institucijų 
pateiktos rekomendacijos 

Laiku ir tinkamai 
įgyvendintos išorės 
vertintojų, kontrolieriaus, 
vidaus audito ir kitų 
vertinančių institucijų 
pateiktos rekomendacijos. 

Laikantis teisės aktų 
įgyvendinama mokyklos 
vidaus kontrolė 

Laikantis teisės aktų 
įgyvendinama mokyklos 
vidaus kontrolė. 

Teisės aktų 
laikymasis 

Užtikrinamas Savininko 
priimtų sprendimų savalaikis 
ir tinkamas vykdymas 

Savininko priimti sprendimai 
vykdomi savo laiku ir 
tinkamai. 

Nenustatyti teisės aktų 
pažeidimai (jei patikrinimai 
buvo vykdomi), negauta 
pagrįstų nusiskundimų 

2022-01-24 atlikta NVSC 
patikra „Ekstremalios 
situacijos metu taikomų 
apribojimų laikymosi 
kontrolė“-pažeidimų 
nenustatyta. 
2022-04-26 vykdytas planinis 
PAGD patikrinimas- nustatyti 
trūkumai buvo nedideli, 
ištaisyti laiku. 
2022-02-21 – 2022-07-15 
Kauno miesto savivaldybės 
kontrolės ir audito tarnyba 
atliko 2021 metų finansinio 
(teisėtumo) audito 
procedūras. Nustatyti 
trūkumai buvo nedideli. 
Ištaisyti laiku.  

 
2.Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) . 
 
Neįgyvendintų užduočių nebuvo. 
 
3.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. Mokyklos choras „Cantores David“ 
dalyvavo „Kaunas –Europos kultūros sostinė 
2022“ Philypo Milerio projekte „Kauno Kantata: 
susitaikymas“. 

Dalyvavo virš šimto mokinių. Didžiulis 
paskatinimas mokiniams ir juos ugdantiems 
mokytojams, tai mokyklos įvertinimas ir 
garsinimas, didžiulė patirtis mokytojams ir 
dalyvavusiems mokiniams. 

3.2. 2022 m. įsteigtas naujas  filialas Prezidento 
Antano Smetonos gimnazijoje. 

Išlaikomas stabilus mokinių skaičius. Plėtojamas 
bendradarbiavimas su bendrojo lavinimo 
įstaigomis. 

3.3. 2022 metų spalio mėnesį mokykloje pilnai 
įdiegta ir paleista naudojimui IS 
www.lankomumas.lt 

Einama prie didesnio mokyklos skaitmenizavimo 
ir modernizavimo. 
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4. Pakoreguotų 2022 metų veiklos užduočių nebuvo.  
 

III SKYRIUS 
GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS VERTINIMAS 
 
5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
(pildoma, aptariant ataskaitą) 
 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas langelis: 
1 – nepatenkinamai; 
2 – patenkinamai; 
3 – gerai; 
4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas  1□      2□       3□       4 X 
5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4 X 
5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4 X 
5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 
siekiant rezultatų 

1□      2□       3□       4 X 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4 X 
 
 
 
 

IV SKYRIUS 
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS  

IR KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 
6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 
 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 
langelis 

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo 
rodiklius 

Labai gerai    

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 
vertinimo rodiklius 

Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių  pagal sutartus vertinimo 
rodiklius 

Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduočių neįvykdyta pagal sutartus vertinimo 
rodiklius 

Nepatenkinamai ☐ 

 
 
7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 
 

7.1. Strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo. 
7.2. Tobulinti kompetencijas darbo teisės srityje. 
7.3. Mokyklos vidaus kontrolės priemonių įgyvendinimo kompetencija. 

 
 
 
 
 
 
 


