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Valstybiniq ir savivaldybiq Svietimo

istaigq (i5skyrus auk5t4sias mokyklas)
vadovtl, jr+ pavaduotojq ugdymui, ugdym4
organi zuojandiq skyriq vedejq veiklos
vertinimo nuostatq
I priedas

(Svietimo istaigos (i5skyrus auk5t4j4 mokykl4) vadovo metrl veiklos ataskaitos forma)

VILNIAUS,,42rJ oLrrJKo" MUZIKOS MOKYKLA
LIUDMILA IKONIKOVA

METU VEIKLOS ATASKAITA

NU-0L-1.6 Nr. Hf7aetl t*-t(3 4.140* pil4U)
(data)

I SKYRIUS
STRATEGIMO PLANO IR METII\'IO VEIKLOS PLAIIO IGYVBNDINIMAS

(Svietimo lstaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano igyvendinimo kryptys ir svariausi rezultatai bei rodikliai)

II SKYRIUS
METV VEIKLOS UZDUOTYS, REZIJLTATAI IR RODIKLIAI

diniai veiklos rezultataiI

2. LT
.V
rs dcl

a

er buvo

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildoffie, svariq istaigos veiklos rezultatams)

Metq uZduotys (toliau -
uZduotys)

Siektini rezultatai
Rezultatrl vertinimo rodikliai

(kuriais vadovauj antis vertinama,
ar nustatytos uZduotys ivvkdvtos)

Pasiekti rezultatu ir
jt1 rodikliai

1.1

1.2

1.3.

r.4.
1.5.

PrieLastys, rizikosUZduotys
2.1.
2.2.
2.3

2.4.
2.5
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UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai

3.1

3.2.
a-,
J.J.

3.4.

3.5.

4. veiklos buvo ir rezultatai

III SKYRIUS
GEBEJIMU ATLIKTI PAREIGYBES APRASYUN NUSTATYTAS F.UNKCIJAS

VERTINIMAS

5. Geb6jimrl atlikti pareigybEs apra5yme nustatSrtas funkcijas vertinimas

IV SKYRTUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZOUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

uZduotis6.

7 tobulinti

Pasiekti rezultatu t
jq rodikliai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis vertinama,
ar nustatytos uZduotys ivykdytos)

Siekrini rezultataiUZduotys

4.1

4.2
4.3

4.4.
4.5

Vertinimo kriterijai PaLymimas atitinkamas
langelis:

1 - nepatenkinarnai;
2 - patenkinarnai;

3 - gerai;
4 -Iabai gerai

5.1. Informaciios ir situaciios valdymas atliekant funkcijas ln 2n 3n 4a

5 .2. I5tekliv (Lmoei5kuiu, laiko ir materialiniq) paskirstymas ln 2n 3n 4a

5.3. Lyderystds ir vadovavimo efektyvumas 11 2a 3n 4a

5.4 Linir4, gebejimtl ir igUdZiq panaudojimas, atliekant funkcijas ir
siekiant rezultatq

11 2n 3n 4t

5.5. Bendras ivertinimas (pazymimas vidurkis) ln 2a 31 4n

Parymimas
atitinkamas langelisUZduodiq ivykdymo apra5ymas

Labat gerai E6.1. Visos uZduotys ivykdytos ir vidijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius

Gerai n6.2. UZduotys i5 esmOs lvykdytos arba viena neivykdyta pagal sutartus

vertinimo rodiklius
Patenkinamai E6.3. Iwkdyta ne maZiau kaip puse uZduodiq pagal sutartus vertinimo rodiklius

Nepatenkinamai n6.4. Puse ar daugiau uZduotys neivykdylapagal sutartus vertinimo rodiklius

7.1

7.2.

kurias

V SKYRIUS
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KrrU METU vErKLos uZnuorvs, REZULTATAT rR RoDTKLIAI

8. Kitq metq uZduotys
3 irne 5

UZduotys Siektini rezultatai

Rezul tatr4 vertinimo rodikl i ai
(kuriais vadovauj antis

vertin arfla, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

8. 1. Ugdymosi pasiekimq
gerinimas, atsi?velgiant !
individual iq mokin io paLangq.

Laiku pastebeti ir nustatyti
mokinio mokymosi
sunkumai ir gebejimai,
suteikt a pagalba, numatytos
priemonds mokinio
indiv i dual ia i palangai
gerinti. Mokytojai planuoja
mokiniq pasiekimus ir
vertinim4 remdamiesi
mokykloje priimtais
susitarimais del palangos
pasiekimtl vertinimo,
atsiLvelgdam i i mokiniq
ugdymosi pasiekimus,
poreikius, turimus gabumus

ir ealimybes.

1. Sudarytos darbo grupes.

2. Atnaujinta mokinio
indivi dualaus muzikinio
ugdymo plano ir pfrarrsumo
dokumentacija.
3. Parengtas Vilniaus
,,\Zuoliuko" muzikos
mokyklos mokiniq mokymosi
pasiekimr+ ir paLangos

vertinimo apra5as.

4 . P arengta mokin iLL pfrango s

isivertinimo anketa.
5. Pedagogtl gerosios patirties
sklaida metodinese grupdse.

8.2. Sukurti ir igyvendinti
veiksmingQ mokytojq
kvalifikacij os tobulinimo
sistem4.

1. Parengtas ir vykdomas

,,Mokytojtl, pagalbos
mokiniui specialisttl ir
vadovq kvalifikacijos
tobulinimo tvarkos
apra5as".
Z.Parengtas 2021 m.
kvalifikacij o s tobulinimo
planas, numatyti prioritetai.
2.1 . Individualios mokinio
pfrangos stebejimas,
vertinimas, skatinimas.
2.2. Informaciniq
komunikacijq igudliLL
tobulinimas.
3. Mokytojq , pagalbos
mokiniui specialistr+ ir
vadovq kvalifikacijos
tobulinimas yra prasmingas,
vykdomas atsilvelgiant i
vidaus isivertinimo
rezultatus bei mokiniq
pasiekimq rezultatus, turi
itakos ugdym a rezultatams.
bei mokyklos veiklos tiksltl
igyvendinimui.

Tikslingas mokytojq
dalyvavimas seminaruose,
konferencij ose, mokymuose,
lems geresng pamoktl kokybg,
padides mokiniq motyv acija,
pagere s mokiniq r ezuLtatai.

P agal numatytus kvalifi kacij o s

tobulinimo prioritetus
organi zuoti 2 seminar ai,
mokytojai igtjo patirties taikant
pamokoj e Siuolaikinius
mokymo metodus, pravestos 4

atviros solfe dZio pamokos ir 1

muzikos istorijos naudoj ant
interaktyviq 1ent4.



t

\
I

)

I

8.3. Sukurti saugios aplinkos
erdves atsi?velgiant i mokiniq
emocinius poreikius.

Formuoti po zityvi4 saugi4
emocing aplink4 mokiniams
ir darbuotojams.

1. Atlikta mokiniq socialinio,
emocinio poreikio apklausa,
atlikta r ezultatq analize .

AtsiZvelgiant ! apklausos
rezultatils bus sukurta jauki,
saugi, socialiai ir emoci5kai
patr aukli mokiniq poi ls io
erdv6.
2 .fr engta mokiniq po i lsine
erdve:
- nupirkti baldai;
3. Org anizuoti socialiniq ir
emoc initl kompetencij t1

ugdymo mokymai mokytojams
4.Emocinio ugdymo tema
organi zuota paskaita tevams .

8.4. Inicijuoti kompiuterinio
muzikos ra5tingumo dalyko
mokymo igyvendinim4 pagal
f' SPt-t rekomendacrj as.

Kompiuterinio muzikos
mokymo dalyko programos
rengimas.

l.Parengta programa.
2 . Pri s tatyta Meto d ine i,
Mokytojtl Mokyklos taryboms
pritarimui.
3 .Kompiuterinio muzikos
raStingumo dalyko mokymo

igyvendinimas nuo
202112022 m. m.

9. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali buti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali turOti
neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

suderinus su Svietimo

9.1. Force majore (ivykiai ar aplinkybes, kuriq negalima nei numat5rti arba i5vengti, nei kuriomis
priemonemis pa5alinti)

9.2. Zmagi5kieii faktoriai (darbuotojq kaita, laikinas ir kt.)
9.3. Teis6s akttl kaita ar iq nebuvimas

VI SKYRIUS
VERTTNIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

10. fvertinimas, jo pagrindimas ir siuiymai:

(mokykloje - mokyklos tarybos (para5as)

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo I
darbuotoj r+ atstovavim4 igyvendinantis asmuo)

(vardas ir pavarde) (data)

11. |vertinimas, jo pagrindimas ir siulymai:
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Vilniaus miesto savivaldyt6s msnan

Fgrig,jus Sima5iur201-r
(valstybinds Svietimo istaigos savininko (para5as)

teises ir pareigas igyvendinandios institucuos
(dalyviq susirinkimo) igalioto asmens pareigos;

savivaldybes Svietimo istaigos atveju - meras)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

vadovo pareigos) (para5as) (vardas ir pavarde)

jloJn "0lr;1,{
(data)

(data)

,*-ft s,/"t*

"$"'"M-/Nr,'&
-w

(Svietimo istaigos

SusipaLinau.
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