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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos strateginis planas 2018-2022 metams parengtas 

vadovaujantis valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2030“ nuostatomis, LR švietimo įstatymu, 

Vilniaus miesto savivaldybės 2017-2019 m. strateginio plano nuostatomis, Neformaliojo vaikų 

švietimo koncepcija, 2013-2017 m. mokyklos strateginio plano analize, Vilniaus „Ąžuoliuko“ 

muzikos mokyklos nuostatais. Mokyklos strateginiam planui pritarta 2017-10-24 Vilniaus 

„Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos tarybos protokolo Nr. MT-3 nutarimu, Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus 2018-01-10 

įsakymu Nr. A15-80/18. Strateginis planas patvirtintas Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos 

direktoriaus 2018-01-15 įsakymu Nr. V-8. 

Kiekvienais metais sudaromas mokyklos Metinis veiklos planas, kuris derinamas su mokyklos 

Strateginiu planu. Strateginiame plane numatytos priemonės ir veikla detalizuojama metinės 

veiklos plane ir patikslintuose mėnesio veiklos planuose. 

2018 m. veiklos tikslai ir rezultatai 

Uždaviniai Išvada apie pasiektą tikslą 

1. TIKSLAS - Nuolat siekti muzikinio ugdymo kokybės 

1. Gerinti 

ugdymo proceso 

kokybę ir 

mokinių 

mokymosi 

pasiekimus. 

2. Užtikrinti 

ugdymo 

prieinamumą. 

3. Plėtoti vadovų 

ir mokytojų 

dalykines ir 

bendrąsias 

kompetencijas. 

4. Įsigyti 

reikalingas 

mokymo 

priemones. 

Strateginio plano pagrindu metiniame veiklos plane buvo siekiama 

užtikrinti muzikinio ugdymo kokybę, kelti mokytojų kvalifikaciją, 

užtikrinti lygias mokymosi ir saviraiškos galimybes įvairių muzikinių 

gebėjimų mokiniams.  

Pravesta 20 atvirų pamokų, perskaityta 15 metodinių pranešimų. Atviras 

pamokas vedė ir skaitė metodinius pranešimus 40% mokytojų, stebėjo - 

68%. Administracija stebėjo ir vertino 68 pamokas.  

Ugdymo procese taikomos modernios technologijos: įdiegtos 

interaktyvios lentos, įsigytos muzikinės kompiuterinės programos 

Sibelius, Auralia, Musition. Teorijos skyriaus metodinės grupės mokytojai 

aktyviai dalyvavo naujų interaktyvių lentų pristatyme, konsultuoja 

mokytojus, besidominčius IKT muzikinėmis programomis. 

2018 m. mokyklą baigė 32 mokiniai, į mokyklą stojo 77 berniukai, iš jų 

priimti 51 (12% daugiau negu 2017 m.). Mokinių pažangumas 100%. 

Suorganizuoti 2 seminarai mokyklos mokytojams, 1 seminaras šalies 

muzikos ir dailės mokytojams. Mokyklos darbuotojai tobulino savo 

kvalifikaciją vidutiniškai 3,1 dienas per metus. Mokytojai, užtikrindami 

ugdymo kokybę, tobulino ugdymo turinio diferencijavimo procesus, 
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5. Atnaujinti 

mokymosi 

aplinkas. 

stiprino mokinių mokymosi motyvaciją ir mokėjimo mokytis, profesines  

kompetencijas, skyrė dėmesį individualios mokinio bei bendros mokyklos 

pažangos kokybei, siekė užtikrinti deramą akademinių pasiekimų lygį, 

įgijo žinių apie muzikos terapijos bei specialaus muzikinio ugdymo 

metodų taikymo ypatumus skirtingų raidos sutrikimų bei specialiųjų 

poreikių vaikų grupėms. Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytos 

žinios ir gebėjimai taikomi praktinėje veikloje. 3 vyresniesiems 

mokytojams suteikta mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija, 1 

koncertmeisteriui suteikta vyresniojo koncertmeisterio kvalifikacinė 

kategorija. 

Bibliotekos fondas papildytas naujais muzikiniais leidiniais, informacine, 

metodine literatūra. 

Atliktas patalpų remontas (21368,56 Eur), avarinis radiatoriaus keitimas ir 

šalto vandens skaitiklių montavimo paslauga (1174,38 Eur), įrengtas 

archyvas (2685,30 Eur), įsigyti baldai (8241,28 Eur). 

Įsigyti instrumentai: iš tėvų įnašų - pianinas, gitara, gitaros kubas su 

mikrofonu, 2 trimitai (10379 Eur), iš savivaldybės papildomai skirtų lėšų - 

pianinas ir 2 fleitos (10000 Eur), už 2 proc. lėšas - fortepijonas (30507,39 

Eur). 

Įsigyta 50 komplektų koncertinių rūbų 1 klasės chorui (5384,50 Eur), 2 

dviračių ir vienas paspirtukų stovai (324,99 Eur). Atnaujinta kompiuterinė 

technika (1648 Eur). 

2018-08-21 pasirašyta savivaldybės turto panaudos sutartis Nr. A467-

32/18(2.14.1.43-TD2) dėl pastato esančio Gedimino pr. 15A. 

2. TIKSLAS – Tobulinti ir plėsti mokyklos švietėjišką veiklą 

1. Menine veikla 

skatinti mokinių 

saviraišką ir 

kūrybiškumą. 

2. Puoselėti 

senąsias 

mokyklos 

tradicijas ir kurti 

naujas. 

3. Stiprinti 

mokinių 

tautiškumą, 

patriotizmą ir 

pilietiškumą. 

4. Rengti bendrus 

projektus, akcijas, 

renginius su 

kitomis 

respublikos 

muzikos (meno) 

mokyklomis 

šalies švietimo 

įstaigomis. 

5. Lyderystės 

ugdymas per 

įvairias veiklas 

Numatyti renginiai ir projektai įvykdyti. 85% renginių buvo skirti 

Lietuvos 100- mečiui paminėti. Organizuoti 3 nauji renginiai, 10 

tradicinių, 8 pilietiškumo renginiai. Visiems mokyklos renginiams 

įgyvendinti sudarytos darbo grupės į kurias įtraukiami mokinių tėvai, 

Mokyklos tarybos nariai. 

Mokykla palaiko ir tobulina ryšius su respublikos meno ir muzikos 

mokyklomis. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys: 

1. su Kauno J. Naujalio muzikos gimnazija. Suorganizuota metodinė diena 

„Šiuolaikinio muzikinio ugdymo ypatumai“. Metodinėje dienoje dalyvavo 

ir Vievio meno mokykla. 

2. su Vievio meno mokykla. Organizuotas bendras respublikinis projektas 

„Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“, dalyvavimas atviroje veikloje 

„Metodinė atvirų veiklų diena: dailės, tradicinių amatų ir muzikavimo 

diena Vievio meno mokykloje“. 

3. su chorinio dainavimo mokykla „Varpelis“. Dalyvavimas projekte 

„Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“, koncerte, skirtame 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, drauge atlikta G. Rossini 

„Mažosios iškilmingos mišios“. 

Mokyklos chorai kviečiami dalyvauti įvairiuose renginiuose, todėl 

koncertinė veikla yra intensyvesnė ir gausesnė negu buvo suplanuota. 

Chorai surengė 35 koncertus. 85% mokinių aktyviai dalyvavo ir 

sėkmingai reprezentavo mokyklos vardą tarptautiniuose, šalies, miesto 

festivaliuose, konkursuose. 40 mokinių dalyvavo šalies, 10- 

tarptautiniuose konkursuose. Iš jų 14 mokinių tapo šalies ir 8 - tarptautinių 

konkursų laureatais. 

Ugdoma koncertinė praktika sceninė patirtis, vertybinės nuostatos: 

patriotiškumas, pilietiškumas, bendravimas ir bendradarbiavimas, 

atsakomybė, pagarba, kūrybingumas. Mokiniai įgyja naujų žinių, įgūdžių 
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ir reprezentuoja mokyklą. Veiklos ir metodai yra prieinami visiems 

vaikams pagal amžių, turimą patirtį ir jų socialinę padėtį. 

3 TIKSLAS – Bendravimo ir bendradarbiavimo su mokinių tėvais efektyvinimas 

1. Taikyti 

įvairesnes 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

su tėvais formas 

 

Mokyklos bendruomenė diskutuoja, tariasi ir demokratiškai sprendžia 

mokyklai aktualius klausimus. Vyksta sistemingas tėvų (globėjų) 

informavimas ir švietimas.  

Tėvai apie pasiekimus ir lankomumą informuojami per elektroninį 

dienyną, dėl renginių, atsiskaitymų datų informacija talpinama 

internetiniame puslapyje. Įvykdytas tęstinis projektas  „Noriu būti 

Ąžuoliuku“: koncertas „Instrumentų paradas“ Mažylių chorui, 3 koncertai 

vaikų darželiuose, organizuota atvirų durų diena, susitikimas su naujų 

mokinių tėvais ir sutarčių pasirašymas.  1 m. m. mokinių tėveliams 

organizuota atvirų pamokų savaitė. 

Pirmą kartą organizuota rugsėjo 1-osios šventė šv. Kotrynos bažnyčioje. 

Dalyvavo 99% mokyklos bendruomenės narių.  

98% tėvų aktyviai dalyvauja mokyklos veikloje, darbo grupėse, teikia 

juridines, psichologines konsultacijas, lanko koncertus, organizuoja 

edukacines išvykas. 
 

 

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. Stiprinti 

vadovų ir 

mokytojų 

bendrąsias, 

dalykines ir 

bendrakultūri

nes 

kompetencija

s. 

Tikslingas 

vadovų ir 

mokytojų 

dalyvavimas 

seminaruose, 

konferencijos

e, siekiant 

asmeninio 

meistriškumo

. 

- 2018 m. I ketv. 

Parengta 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programa 

„Integruoto 

meninio ugdymo 

inovacijos“. 

- Organizuosiu 2 

seminarus meno 

dalykų integracijos 

klausimais ir 

pamokos vadybos 

klausimais. 

Bendrakultūrines 

kompetencijas 

patobulins 30 

muzikos ir dailės 

mokytojų. 

- 2018 m. II ketv. 

50% įstaigos 

mokytojų 

patobulins turimas 

-2018 m. kovo mėn. parengta 

kvalifikacijos tobulinimo programa 

„Integruoto meninio ugdymo 

inovacijos“. LEU Ugdymo mokslų 

fakulteto 2018-03-29 pažyma. 
 

-Suorganizuoti 3 seminarai: 

1.2018-03-23 „Integruoto meninio 

ugdymo inovacijos“. Seminare 

dalyvavo 59 šalies muzikos ir dailės 

mokytojai, kuriems išduoti LEU 

Ugdymo mokslų fakulteto pažymėjimai. 

2.2018-08-28 „Veiklos ypatumai: 

specialiųjų poreikių turinčių mokinių 

atvejis“. Mokytojai seminaro metu įgijo 

žinių apie muzikos terapijos bei 

specialaus muzikinio ugdymo metodų 

taikymo ypatumus skirtingų raidos 

sutrikimų bei specialiųjų poreikių vaikų 

grupėms. Seminare dalyvavo 78%  

mokyklos mokytojų. 

3. 2018-12-04 „Efektyvi individualios ir 

grupinės muzikos pamokos vadyba“. 

Programa akredituota VšĮ Trakų 
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kompetencijas 

pamokos vadybos 

klausimais. 

švietimo centro. Seminare pamokos 

vadybos klausimais dalyvavo 50% 

mokyklos mokytojų, kuriems išduoti 

Trakų švietimo centro pažymėjimai.  

Kvalifikacijos kėlimas: 

-2018-02-23 Seminaras „Pedagogo 

veiklos vertinimo pokalbis: vadybinis 

aspektas“  Nr. PK9-332 

-2018-03-17  Seminaras „V. 

Neugasimovo fortepijoninių ansamblių 

ir pjesių vaikams pristatymas“ Nr. TSC-

2853 

-2018-03-23 Seminaras „Integruoto 

meninio ugdymo inovacijos“. 

Pažymėjimas Nr. 58 

-2018-04-25  Vieša diskusija „MEDUS: 

mokytojų etatinio darbo užmokesčio 

sistema. Daugiau medaus ar deguto?“ 

-2018-05-07 Konferencija „Švietimo 

darbuotojų aktualijos“ 

-2018-05-17 Mokymai „Bendrasis 

duomenų apsaugos reglamentas“ 

-2018-05-21 Konferencija „Švietimas 

Lietuvos dabarčiai ir ateičiai“ Nr. LV-

2018-0594 

-2018-06-11 Seimo Švietimo ir mokslo 

komiteto klausymai dėl mokytojų 

etatinio apmokėjimo tvarkos įdiegimo 

-2018-06-12 Elektrėnų savivaldybės 

Švietimo paslaugų centro pažyma Nr. 

485 apie dalyvavimą atviroje veikloje 

„Metodinė, atvirų veiklų diena: dailės, 

tradicinių amatų ir muzikavimo diena 

Vievio meno mokykloje“ 

-2018-06-21  Konferencija 

„Neformaliojo vaikų švietimo kokybės 

kultūros link“ 

-2018-08-29 Seminaras „Pedagogų 

profesinės veiklos ypatumai: specialiųjų 

poreikių turinčių mokinių atvejis“ Nr. 

12240 

-2018-12-04 Seminaras „Efektyvi 

individualios ir grupinės muzikos 

pamokos vadyba“ Nr. TSC-11876 

-2018-12-5,6 konferencija 

„Neformaliojo vaikų švietimo 

įgyvendinimo situacija savivaldybėse“ 
 

Patirties sklaida: 

-2018-04-18 Teorinio skyriaus 

metodinės grupės gerosios patirties 

sklaida. Metodinė diena „Šiuolaikinio 

muzikinio ugdymo ypatumai“. Skaitytas 

pranešimas 
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„Kompiuterinių programų bei 

priemonių galimybės muzikinio 

ugdymo proceso tobulinimui“ 

- 2018-06-07 Mokytojų tarybos 

posėdyje skaitytas pranešimas pamokos 

vadybos tema „Mokykla nuolat siekianti 

muzikinio ugdymo kokybės. Nauji 

iššūkiai pamokos sėkmei“ 

-2018-08-29 Skaitytas pranešimas 

mokyklos mokytojams „Mokytojų 

etatinio darbo užmokesčio 

įgyvendinimas“ 

-2018-11-29 Respublikinis seminaras 

„Muzikos mokytojo patirties sklaida 

neformaliojo ugdymo sistemoje. 

Skaitytas pranešimas „Partnerystės 

ryšiai tarp ugdymo įstaigų neformaliojo 

ugdymo sistemoje“. Dalyviai: muzikos 

ir meno mokyklų vadovai, jų 

pavaduotojai, mokytojai. 

1.2. Tęsti ir 

plėtoti 

socialinę 

partnerystę 

per meninę, 

projektinę, 

metodinę 

veiklą. 

Stiprinsiu 

partnerystės 

ryšius, 

pasirašysiu 

naują 

bendradarbia

vi-mo sutartį. 

2018 m. pasirašyta 

bendradarbiavimo 

sutartis su nauju 

socialiniu 

partneriu. 

Kultūriniai mainai 

per projektinę 

veiklą. 

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys 

su: 

-Kauno berniukų chorinio dainavimo 

mokykla „Varpelis“ 

-Kauno Juozo Naujalio gimnazija 

-Elektrėnų savivaldybės Vievio meno 

mokykla.  
 

Kultūriniai mainai per projektinę, 

metodinę, koncertinę veiklą: 

-su Kauno berniukų chorinio dainavimo 

mokykla „Varpelis“: projektas 

„Lietuvos berniukai prieš smurtą ir 

narkomaniją“, koncertas, skirtas 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

dienai (drauge atlikta G. Rossini 

„Mažosios iškilmingos mišios“). 

-su Kauno Juozo Naujalio gimnazija  ir 

Vievio meno mokykla gerosios patirties 

sklaida metodinėje dienoje 

„Šiuolaikinio muzikinio ugdymo 

ypatumai“ 

-su Vievio meno mokykla: projektas 

„Skambinu įsivaizduoju, piešiu“, 

dalyvavimas atviroje veikloje 

„Metodinė atvirų veiklų diena: dailės, 

tradicinių amatų ir muzikavimo diena 

Vievio meno mokykloje“ 

1.3. Užtikrinti 

mokymo 

aplinkų dalinį 

atnaujinimą. 

Estetiška 

mokymosi 

aplinka. 

3 aukšte pakeistos 

penkių klasių durys 

su garso izoliacija. 

Panaudojant tėvų įnašo ir avariniams 

darbams skirtas lėšas atliktas patalpų 

remontas: sumontuotos akustinės durys 

11 klasių ir WC, 3 klasėse sutvarkyta 

garso izoliacija, 7 klasėse atnaujinta 
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grindų danga, atlikti sienų, radiatorių, 

palangių dažymo darbai,  sumontuotos 

akustinės lubos ir nauji šviestuvai, 3 

klasėse sumontuotos žaliuzės. 
 

Įrengtas archyvas: įstatytos durys, 

atnaujinta grindų danga, sumontuotos 

akustinės lubos,  atlikti sienų, radiatorių, 

palangių dažymo darbai,   sumontuotos 

archyvinės lentynos, žaliuzės. 
 

Atliktas avarinis radiatoriaus keitimas ir 

šalto vandens skaitiklių montavimo 

paslauga. 
 

Iš tėvų įnašų lėšų įsigytas pianinas, 

gitara, gitaros kubas su mikrofonu, 2 

trimitai.  
 

Iš savivaldybės papildomai skirtų lėšų 

įsigytas pianinas ir 2 fleitos. 
 

Už 2 proc. lėšas įsigytas fortepijonas. 
 

Įsigyta 50 komplektų koncertinių rūbų 1 

klasės chorui. 
 

Nupirkti 2 kompiuteriai su monitoriais, 

spausdintuvas, skeneris, CD grotuvas.  
 

Įsigyti baldai: 4 spintos klasėse, 

archyvinė natų spinta, 6 kėdės 

lankytojams, 12 kėdžių darbuotojams, 

posėdžių stalas, darbuotojo stalas, 20 

kėdžių mokiniams choro pamokoms, 8 

mokykliniai stalai ir 16 kėdžių 

mokiniams solfedžio pamokoms. 
 

Įsigyti 2 dviračių ir vienas paspirtukų 

stovai. 

1.4. Inicijuoti 

darbo tvarkos 

taisyklių 

parengimą. 

Įgyvendinsiu 

Lietuvos 

Respublikos 

darbo 

kodekso 

nuostatas. 

Reglamentuo

siu mokyklos 

darbo tvarką, 

nustatysiu 

bendrąsias 

darbuotojų 

pareigas ir 

teises bei 

atsakomybę. 

Sudarytos darbo 

grupės 2018 m. 

parengtos darbo 

tvarkos taisyklės, 

visi darbuotojai 

pasirašytinai 

supažindinti. 

2018-09-14 įsakymu Nr. V-121 

sudaryta darbo grupė darbo tvarkos 

taisyklėms parengti. Į darbo grupę 

įtraukti mokytojų, techninio personalo, 

administracijos, Mokyklos tarybos, 

profesinės sąjungos ir tėvų atstovai. 
 

2018-11-13 Mokyklos tarybos 

protokolu  

Nr. MT-5 pritarta, 2018-11-14 įsakymu 

Nr. V-142 patvirtintos darbo tvarkos 

taisyklės. 

Visi darbuotojai pasirašytinai 

supažindinti. 

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  
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2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  
 

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 

3.1. Siekti Gedimino pr. 15A pastato juridinio 

įteisinimo. 

2018-08-21 pasirašyta savivaldybės 

turto panaudos sutartis Nr. A467-

32/18(2.14.1.43-TD2) dėl pastato 

esančio Gedimino pr. 15A. 

3.2. Inicijuoti rugsėjo 1-osios šventę. 2018-09-01 pirmą kartą vyko rugsėjo 1-

osios šventė šv. Kotrynos bažnyčioje. 

Dalyvavo 99% mokyklos 

bendruomenės narių.  

3.3.  

3.4.  

3.5.  
 

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 

ir jų rodikliai 

4.1.    

4.2.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    
 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. 

6.2. 
 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data)  
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IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

____________________                          __________                    _________________         __________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                                     (vardas ir pavardė)                      (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo  

/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                                  (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 
 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

IV SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. Kitų metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

9.1.   

9.2.   

9.3.   

9.4.   

9.5.   
 

10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti 

neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

10.1. 

10.2. 

10.3. 
 

 

______________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                                  (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 
 

Susipažinau. 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 


