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PATVIRTINTA
Kauno berniukų chorinio
dainavimo mokyklos
„Varpelis“ direktoriaus
2018 m. sausio 26 d.
įsakymu Nr. V-02
KAUNO BERNIUKŲ CHORINIO DAINAVIMO MOKYKLOS „VARPELIS“
2018 METŲ VEIKLOS PLANAS
I SKYRIUS
ĮVADAS

Įstaigos socialinis kontekstas
Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ 2018 m. veiklos planas atliepia
2016-2018 metų įstaigos strateginio plano nuostatas ir numato mokyklos 2018 m. tikslus bei
veiklos rezultatus.
Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykla yra formalųjį švietimą papildančiojo
muzikinio ugdymo institucija, įsteigta 1989 metais. Mokyklos specializacija – berniukų chorinis
dainavimas. Nuo 1998 09 01 Kauno miesto tarybos Kultūros ir švietimo komiteto nutarimu,
Kauno profsąjungų kultūros rūmų berniukų ir jaunuolių choro „Varpelis“ steigėjo teises ir
finansavimą perėmė Kauno miesto savivaldybė, veiklos koordinavimą – mokykla. Mokykla yra
juridinis asmuo, turi herbinį antspaudą, veikia pagal įstaigos Nuostatus.
Mokykloje ugdomi visų norinčių ir didaktine prasme galinčių mokytis ugdytinių
muzikinės kultūros bei asmeninės muzikinės raiškos pagrindai, lavinami muzikiniai sugebėjimai,
ugdomas noras plėtoti savo muzikinius pomėgius visą gyvenimą, poreikį muzikuoti, siekimą
pažinti muziką kaip kultūros reiškinį. Mokykloje veikia Kauno miesto koncertinis berniukų ir
jaunuolių choras „Varpelis“. Atsižvelgiant į ugdytinių dvasines ir emocines reikmes, visas
mokymas derinamas su mokinių poreikiais ir galimybėmis.
Mokinių priėmimą 2017/2018 mokslo metais reglamentuoja Kauno miesto Švietimo
skyriaus vedėjo 2017 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 35-90 „Dėl mokinių ir tarifikuojamų
pedagoginių kontaktinių valandų per savaitę skaičiaus Kauno miesto muzikos mokyklose
nustatymo“ bei ugdytinių priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtas neformaliojo švietimo
įstaigas tvarkos Aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d.
sprendimu Nr. T-353.
Mokykloje vykdomos muzikinio ugdymo programos:
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Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa - neformaliojo švietimo programa, skirta 4 – 6
metų amžiaus berniukams, lavinanti vaikų kūrybinius gebėjimus ir prigimtines menines galias.
Pradinio muzikinio ugdymo programa – keturių metų formalųjį švietimą papildanti
programa. Programa supažindina mokinius su chorinio dainavimo ypatybėmis, ugdo specifinius
gebėjimus ir kompetencijas, plėtoja 7-10 metų berniukų kūrybines galias ir gebėjimus.
Pagrindinio muzikinio ugdymo programa - keturių metų formalųjį švietimą papildanti
programa, skirta 11-16 metų berniukams ir jaunuoliams, baigusiems pradinio muzikinio ugdymo
programą.
Išplėstinio muzikinio ugdymo programa - formalizuota iki ketverių metų muzikinio
ugdymo programa, taikytina gabiems jaunuoliams, baigusiems pagrindinio muzikinio ugdymo
programą, skirta tobulinti įgytas žinias ir įgūdžius.
2017 metų gruodžio 31 dienai mokykloje mokėsi 220 mokinių, iš jų:
mokinių, ugdomų pagal neformaliojo švietimo muzikinio ugdymo programas:
4-6 metų amžiaus ankstyvojo mokymo klasėse – 47 mokiniai -

21 %

16-19 metų išplėstinio muzikinio ugdymo klasėse – 24 mokiniai -

11 %

mokinių, ugdomų pagal formalųjį švietimą papildančias muzikinio ugdymo programas:
7-10 metų pradinio muzikinio ugdymo 1-4 klasėse – 93 mokiniai -

42%

11-16 metų pagrindinio muzikinio ugdymo 5-8 klasėse – 56 mokiniai- 26%
mokinių skaičiaus vidurkio kaita programose:
Mokinių
skaičius

Ankstyvojo muzikinio
ugdymo programa

2016/17

rugsėjo 1 m.m.
55
d.
Pokytis

Pradinio muzikinio
ugdymo programa

Pagrindinio muzikinio
ugdymo programa

Išplėstinio
muzikinio ugdymo
programa

2017/18
m.m.

2016/17
m.m.

2017/18
m.m.

2016/17
m.m.

2017/18
m.m.

2016/17
m.m.

2017/18
m.m.

47

97

93

56

56

22

24

Sumažėjo 8
mokiniais

Sumažėjo 4
mokiniais

-

Padidėjo 2 mokiniais

įgijusių išsilavinimą mokinių dalys:
Įgijo pradinį muzikinį išsilavinimą 2016/2017 mokslo metais

27 mokiniai

Įgijo pagrindinį muzikinį išsilavinimą 2016/2017 mokslo metais

15 mokinių

mokinių šeimų socialinis kontekstas įvairus, šeimos geba tenkinti vaikų socialinius poreikius.
Mokinių ugdymosi sąlygos šeimoje:
Turinčių pianiną namuose

70 %

Turinčių kitus muzikos instrumentus (gitaras, mušamuosius ir kt.)

15 %

Aprūpinimas koncertiniais rūbais

100 %

Aprūpinimas reprezentaciniais „Varpelio“ rūbais

95 %

Sudaromos sąlygos dalyvauti koncertinėse išvykose

90 %
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Sudaromos sąlygos dalyvauti vasaros stovykloje

30 %

Šeimų, kurios naudojosi mokyklos paslaugomis 2017 metais, socialinė analizė:
Šeimos sudėtis

Mokinių skaičius

Mokinys auga pilnoje šeimoje

180 mokinių - 82 %

Mokinys auga nepilnoje šeimoje

37 mokiniai – 17 %

Mokinys auga globėjų šeimoje

3 mokiniai – 1 %

tame skaičiuje:
Mokinys iš daugiavaikės šeimos ( 3 ir daugiau vaikų)

44 mokiniai - 20 %

Mokinys iš socialiai remtinos šeimos

1 mokinys – 0,5 %

mokinių atleistų nuo mokesčių už mokslą nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.:
pagal mokesčių tvarkos Aprašo p.6.1. (sveikatos sutrikimas, invalidumas, liga) - 3 mokiniai
pagal mokesčių tvarkos Aprašo p.6.4 (neformaliojo ugdymo įstaigas lanko 3 vienos šeimos vaikai)
– 7 mokiniai
pagal mokesčių tvarkos Aprašo p.6.5 ( ugdymas meniniame kolektyve) – 15 mokinių
mokinių sveikatingumo lygis mokykloje:
remiantis

2017

metų

vaiko

sveikatos

Pažymėjimų

(forma

Nr.027-1a)

išvadomis

ir

rekomendacijomis, 2017/2018 mokslo metais visiems mokiniams leista lankyti muzikos mokyklą.
Mokinių sveikatos būklės analizė:
Muzikinio ugdymo Mokinių skaičius Sveikų mokinių Mokinių su sveikatos sutrikimais
programa
skaičius
skaičius, tame skaičiuje su regos
sutrikimais
AMK
47
12
35
Pradinio MUP

93

20

73

Pagrindinio MUP

56

8

48

Išplėstinio MUP

24

8

16

Viso:

220

48

172

22%

78%

Mokiniams su sveikatos sutrikimais mokymas organizuojamas diferencijuojant pagal
mokymosi lygius, taikant individualias ugdymo programas ir metodus. 5 Mokiniai pasirinko
palengvintą mokymo programą, 7 mokiniai sumažino ugdymo plano valandas, 4 mokiniai mokosi
pagal nepilną muzikinio ugdymo programą. Mokykla bendradarbiauja su LSMU Balso tyrimo
laboratorija ir Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru. Gerinant mokymosi
sąlygas, 2017 metais atnaujintos mokyklos koncertų salė ir AMK klasė, įrengta nauja patalpa
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chorinio

dainavimo

ugdymui.

Vadovaujantis

Lietuvos

neformaliojo

vaikų

švietimo

programų vykdymo bendrais sveikatos saugos reikalavimais, sprendžiant mokinių sveikatos
apsaugą dėl regos sutrikimų, 2017 metais patalpų apšvietimas atnaujintas šiuolaikiniais LED
šviestuvais. Visi mokytojai yra išklausę pirmosios medicinos pagalbos kursus ir dalyvavo
mokymuose pagal nacionalinio lygio specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos
kvalifikacijos tobulinimo programą. Nuolat vykdoma berniukų balso pokyčių stebėsena,
organizuojamos konsultacijos ir paskaitos apie balso higieną ir priežiūrą. Kiti sveikatos sutrikimai
– diabetas, alergija, astma, kraujotakos nepakankamumas. Taip pat mokykloje mokosi keli
mokiniai su specialiaisiais poreikiais dėl autizmo bei elgesio sutrikimų. Įgyvendinant 2017 m.
strateginį tikslą – Mokinių, nutraukiančių mokymo/mokymosi sutartis pagrindinio muzikinio
ugdymo programoje, skaičiaus mažinimas – atliktu tyrimu „Lankomumo analizė“ nustatyta, kad
pagrindinės praleistų pamokų priežastys – ligos.
Mokykloje dirba 43 pedagoginiai darbuotojai, iš jų:
mokytojų su kvalifikacine kategorija – 38 (iš jų 6 turi ir koncertmeisterio kvalifikacinę
kategoriją)
koncertmeisterių su kvalifikacine kategorija – 2
pedagoginių etatinių darbuotojų be kvalifikacinės kategorijos – 3
Turinčių mokytojo pedagoginę kvalifikacinę kategoriją (38):
Mokytojo eksperto
kvalifikacinę kategoriją

Mokytojo metodininko
kvalifikacinę kategoriją

Vyresniojo mokytojo
kvalifikacinę kategoriją

Mokytojo kvalifikacinę
kategoriją

4 – 10,5%

20– 53%

8– 21%

6 – 15,5%

Turinčių koncertmeisterio kvalifikacinę kategoriją (7):
Koncertmeisterio
Koncertmeisterio
eksperto kvalifikacinę metodininko kvalifikacinę
kategoriją
kategoriją

0– 0

1 – 14%

Vyresniojo
koncertmeisterio
kvalifikacinę kategoriją

Koncertmeisterio
kvalifikacinę kategoriją

3– 43%

3 – 43%

Mokytojų ir pedagoginių darbuotojų, turinčių pedagoginį stažą (43):
Turinčių iki 10 metų
pedagoginio stažo

Turinčių nuo 10 iki 15
metų pedagoginio stažo

Turinčių nuo 15 iki 30
metų pedagoginio stažo

Turinčių daugiau 30 metų
pedagoginio stažo

10 – 23%

6– 14 %

9 – 21 %

18 – 42%

Mokytojų ir pedagoginių darbuotojų, dirbančių pagrindinėje ir nepagrindinėje darbovietėje:
Dirbančiųjų pagrindinėje darbovietėje

Dirbančiųjų nepagrindinėje darbovietėje

34 - 79%

9 – 21%
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Mokytojų ir pedagoginių darbuotojų krūviai:

§

Mažiau 1 etato (18 val.)
pedagoginių valandų
savaitėje

Daugiau 1 etato (18 val.)
pedagoginių valandų
savaitėje

36 pedagoginių valandų
savaitėje

40 pedagoginių valandų
savaitėje

18 – 42 %

12 – 28 %

11 – 25 %

2–5%

Žemės sutarties situacija.
2009-12-17 Kauno miesto savivaldybės administracijos miesto plėtros departamento

urbanistikos skyrius nustatė žemės sklypo prie mokyklos pastato (1D3p) ribas ir 521 kv.m plotą.
Tačiau žemės sklypo panaudos sutartis įstaigos vardu, nėra sudaryta.
Klausimas dėl teisių į žemės sklypą, esantį po Kauno miesto savivaldybės nuosavybės teise
valdomais pastatais ir statiniais, adresu D. Poškos g. 4, įgijimo ir įregistravimo Nekilnojamojo
turto registre bus sprendžiamas, kai išsispręs bendrasavininkų juridiniai klausimai, bus
suformuotas bendras detalusis sklypo planas. Juridinės procedūros dėl teisių į žemės sklypą
nevykdomos. Susirašinėjimas dėl žemės sklypo panaudos sutarties su Kauno miesto savivaldybės
administracija vykdomas nuolat. 2016-05-27 raštu „Dėl žemės sklypo panaudos sutarties“
Nr. 9-64 kreiptasi į Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorių G. Petrauską. Kauno
miesto savivaldybės administracijos 2016-06-01 rašte „Dėl rekomendacijų terminų pratęsimo“
Nr. 21-2-60 pakartotinai rekomenduojama pratęsti žemės sklypo įregistravimo terminą iki
išsispręs bendrasavininkų juridiniai klausimai, kurie 2017 metais dar neišsisprendė.
§

Pastato kategorija. Higienos paso situacija (yra/nėra).
Mokyklos pastatas priklauso NKV Kauno Senamiesčio 20171 teritorijai ir saugomas kaip

sudėtinis šios teritorijos elementas.
Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-17 įsakymu Nr.1-3553
patvirtinta pastato paskirtis – kita, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.
2017 metų asignavimų lėšomis sumoje 6.5 tūkst. Eur rengiamas mokyklos pastato fasadų
tvarkybos darbų projektas, kuris bus įgyvendinamas 2018 metų savivaldybės asignavimų lėšomis.
Leidimas-higienos pasas Nr. 9-1006(6) išduotas 2012 m. gruodžio 18 d. Leidimą-higienos
pasą išdavė Kauno visuomenės sveikatos centras.
§

Energetinis auditas.
Energetinis auditas atliktas 2006 m. UAB Statybos konsultacijų ir projektų biuro SKPB,

šiuo metu traktuojamas kaip priešprojektiniai tyrimai, jame numatomos ne tik energijos ir šilumos
taupymo, bet ir pastato elementų būklės atstatymo priemonės. Iki 2018 metų pakeisti visi
mokyklos patalpų langai, atliktas palėpės ir stogo kapitalinis remontas. Energetinio audito
atnaujinimas atitolintas iki mokyklos patalpų modernizavimo.
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II SKYRIUS
PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ

Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija
Finansinė parama ir 2 % gyventojų mokesčių paramos lėšos:
990 Eur – UAB „Ekoproduktas“;
616 Eur – Fizinių asmenų;
700 Eur – Samariečių bendruomenės Kauno skyriaus;
2735.59 Eur – 2 % gyventojų mokesčių paramos lėšos:
Gauta 2017 metais

Išleista 2017 metais

Liko 2018 metams

5041.59 Eur

4664.49 Eur

9979.17 Eur

Likutis iš 2016 m. 9602.07 Eur
Apie 3000 eurų išleista kultūrinės edukacijos projektų bei koncertinių išvykų už miesto
ribų atlikėjams už intelektines paslaugas, koncertinės salės nuomai bei transporto paslaugoms. Už
1600 eurų įsigytas ilgalaikis turtas (klavinova).
Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa:
Skirta lėšų metams pagal
sąmatą
502200 Eur

Skirta darbo užmokesčiui ir
socialiniam draudimui
493500 Eur

Skirta paslaugoms ir
prekėms
8700 Eur

97,93%

2,07%

Komentaras: Palyginus su 2016 metais, 2017 metams savivaldybės lėšų gauta mažiau
15700 Eur, iš jų mažiau skirta darbo užmokesčiui 13700 Eur, paslaugoms ir prekėms 1099 Eur.
Valstybinių funkcijų vykdymo lėšų programos
Mokinio krepšelis (41) sąmatoje darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui skirta 4000 Eur.
Darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui gerinti (4603) sąmatoje darbo užmokesčiui
ir socialiniam draudimui skirta 4600 Eur. Lėšos panaudotos pagl paskirtį.
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Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (įmokos ir išlaidos už išlaikymą
švietimo įstaigose)
Tėvų įmokos už mokslą diferencijuojamos nuo 8,69 Eur iki 25 Eur į mėnesį ir sudaro
metinę išlaidų sąmatą. Šios lėšos naudojamos paslaugoms ir prekėms, apskaitomos Kauno miesto
savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Tėvų įmokų likutis iš 2016 m. – 16188 Eur.
Išlaidų pavadinimas

Išlaidos (tūkst.Eur)

Darbo užmokesčiui

5,4

Ilgalaikio turto remontui

4,1

Ryšiams

0,59

Komandiruotėms

0,2

Kvalifikacijos kėlimui

0,1

Komunalinėms paslaugoms

0,2

Prekėms ir ūkiniam inventoriui įsigyti

5,0

Vasaros stovyklos organizavimui

2,5

Intelektinių paslaugų sutartims

4,0

Kitoms išlaidoms

20,0

Viso:

42,09
Darbo užmokesčio lėšos metų pabaigoje papildytos 1600 Eur ir socialinio draudimo lėšos

200 Eur.
Mokykla kreditorinių įsiskolinimų neturi.

