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Valstybiniq ir savivaldybiq Svietimo

istaigq (i5skyrus auk5t4sias mokyklas)
vadovq, jq pavaduotojq ugdymui, ugdym4
organ izuajandirl skyriq vedej q veiklos
vertinimo nuostatq
I priedas

(Svietimo istaigos (iSskyrus auk5t4j4 mokykl4) vadovo metq veiklos ataskaitos forma)

VILNIAUS,,4ZtJ oLrtJKo* MrJ zlKos MoKYKLA
LIUDMILA IKONIKOVA

METU VEIKLOS ATASKAITA

zozz0- eN,.t4-49045 /2.r P. ? . ea-l 2 / ? )
Vilnius

, I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

I TIKSLAS Nuolat siekti muzikinio ugdym o kokybes

Strateginio plano pagrindu metintame veiklos plane buvo iekiama uZtikrinti muzikinio ugdymo kokybg, kelti

mokytojq kvalifikacij4, uZtikrinti lygias mokymosi ir sav iraiSkos gal mybes
9

lvaffl
L

r+ muzikiniq gebej imrl mokiniam S.

2A2 I m. toliau tobulinome mokym4 nuotoliniu burdu: dauguma mokytojq atsirinko 1r ISISA
L

vino mokymui

geriausiai tinkancias nuoto linio komunikavimo r ln formacij OS perdavimo priemones, tam tikri gerosios patirties

elementai persikele r l kontaktin! ugdym4. GriZus i kontaktini ugdymE mokytojai VISOITIIS iSgalemis stengesi

likviduoti susidariusias mokymo S1 pasiekimq spragas, intensyviai dalijosi patirtimi tarpusavvi e aptardarri mokinirtr

mokymosi procesQ ir pasiekimus metodinese grupese. Buvo turtinama mokymosi aplinka, isigytos informacin0s

komunikacines priemonds, mokykloj e pagerintas interneto ry5ys, atlikti paprastojo remonto darbai, padejg susikurti

labiau estetiSkq aplink4.
Svarbiausia, kad mokiniai, nepaisant sunkumq, i5liko motyvuoti mokytis ir koncertuoti, iSlaikytas aukStas

mokiniq paZangumas. 100 proc. mot<ytojq tobulino kvalifikacijq, atliepiant mokytojq poreikius turtinta mokymosi

aplinka.
Siekiant lgyvendinti inovacijas muzikinio ugdymo srityje, buvo parengta muzikgl kompiuterinio ra5tingumo

programa, kuri-pradeta igyvendinti nuo 2021 *. *gie.jo t a. Sio dalyko mokosi 2 berniukq grupds, dalykui skiriama

po i ,at. per savaitg. il-o pirmojo dalyko mokymosi pusmedio pastebeta aukSta berniukq mokymosi motyvacija,

susidomejimas, auk5ti pasiekimai.
Muzikinio ugdymo kokybe buvo nuolat aptariama metodiniq grupiq, metodines tarybo9 susirinkimuose, del jos

buvo diskutuojania direktoriaus lsakymais sudalytose darbo grupese. Buvo ivykdytas 2020-2021 m. m. nuotolinio

ugdymo tokyUes tyrimas, kuriame dilyuauo mokyklos mokiniq tevai/globejai ir mokytojai..Tyrimo duomenys buvo

iSiamiai upturti meiodinese grupese ir metodineje taryboje, rentltatai pristatyti tevams/globejams. I tyrimo duomenis

bus atsiZvelgta ir planuojant 2022 m. veikl4.

2. TIKSLAS - Tobulinti ir pldsti mokyklos 5viet6ji5k4 veiklq
Nors del karantino mokymasis p-irraji 2021 m. pusmet! vyko nuotoliniu b[du, galima i5skirti pakankamai

auk5tus mokiniq pasiekimus 
-tarptautiniuose 

ir respublikiniuose konkursuose. 3 mokiniai tapo tarptautiniq, 15 -
respublikinirl i. i i - mokyklos konkursq laureatais, i5 viso konkursineje veikloje dalyvavo 42 mokiniai. II pusmeti

ypae suat<tyvejo bemiukq ir jaunuoliq choro ,,,{Zuoliukas" veikla. Koncertai vyko Lietuvos nacionalineje

iittrarmonijoj.,Vihiuu. Rotuseje, Sv. Koflynos baZnydioje, Vaidilos teatre, Trakq Vokes dvare, Kauno frlharmonijoj ir

kt. Mokiniai ugdesi patriotinei ir pilietines nuostatas dalyvaudami valstybei svarbiuose renginiuose ir atlikdami

patriotinio turinio kiirinius.
profesinis bendradarbiavimas uZsimezge su PaneveZio V. Mikalausko menq gimnazija, Vilniaus J. Tallat-Kelp5os

konservatorija, pletojami rysiai su Vievio heno mokykla, Kauno J. Naujalio muzikos gimnaziia, vilniaus miesto

muzikos i. -rr-o mokyttomis. Beveik 100 proc. mokytojq buvo itraukti i darbo grupes taip stiprinant jq lyderystes

gebej imus atsakingum4.

3 TTKSLAS Bendravimo rr bendradarbiavimo SU mokiniq tevais efektyvinimas

Nuotolinio mokymo periodu ypad suaktyvejo !sitraukimas proces?, sustiprejo mokytoj

bendradarbiavimas. BuVO atrastos OS

tevq
SU

i mokymo
formos: nuotoliniai

rl 1r tevq
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vaizdo iraSq perZiflros, koncertq lraSai. Antrqii metq pusmeti suaktyvej US chory koncertinei veiklai pastebetas ypae

didelis teru r dalyvavimas koncertuose Tevams periodi5kai buvo organizuoj informaciniai tevqentuztazmas

susirinkimai, Svieteji5ki renginiai. Visa informaclj apie mokiniq pasiekimus pateikiama per el. dienyn4 )') Veriturs

Visa informacqa apie mokyklos veikl4 viesinama mokyklos interneto svetainej e, kuri atsinauj lno tiek turinio, tiek

dizaino

1.

TI SKYRIUS
METU VEIKLOS UZNUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

veiklos rezultatai

Pasiekti rezultatai i. j,t
rodikliai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriai s vadovauj antis

vertina ffid, ar nustatYtos

uZduotys ivykdYos)

Siektini rezultatai
Metq uZduotys

(toliau -
uZduotys)

I . 2A21 -09-1 5 direktoriaus

lsakymas Nr. V- I 19 ,,Del darbo
grupes sudarymo Vilniaus

,,\Luoliuko" muzikos mokyklos
mokiniq mokymosi tr paLangos

vertinimo tvarkos apra5ui
parengti"
2021 -12-21 Metodines tarybos
protokolu Nr" MET-I1 pritarta,
2A2l-12-22 isakymu
Nr. V- 154 patvirtintas Vilniaus

,,\Lualiuko" muzikos mokyklos
mokiniq mokymosi ir pailangos

vertinimo tvarkos apra5as.

2-3. Mokiniq pasiekimq ir
pailangos vertinimo apra5o

prieduose atnauj inta mokinio
individualaus muzikinio
ugdymo plano w paLangumo

dokumentacij a: mokinio
individualios paZangos

lsivertinimo forma ir
individualios mokin io pailangos

(individualioje ir grupineje
pamokose) stebesenos forma-
anketa.
5. Pedagogll gerosios Patirties
sklaida metodinOse grupese :

Metodines dienos:
- 2A21-01-1 I Metodine diena su

V. Mikalausko menq gimnazrios

solfedZio mokytojais
-2021 -06-04 Koncertmeisteriq
tarptautine m etodine diskusij a

,,Nuotolinis koncertme isteriq
darbas: i55iikiai ir galimyb6s"
-2A21-1 1 -24 Metodine diena
kurioje dalyvavo Panev6Zio V.
Mikalausko menq gimnazijos ir
Vilniaus,,,{Zuoliuko" muzikos
mokyklos solfe dLio mokytojai
-2021-12-01 Metodine diena

,,Raktas ! muzik?", kurioje
dalyvavo Vilniaus Juozo Tallat-
Kelp5os konservatorij os ir
Vilniaus,,,{Zuol iuko" muzikos

solfedZio

1. Sudarytos darbo grupes.

2. Atnaujinta mokinio
individualaus muzikinio
ugdymo plano ir paLangumo

dokumentacija.
3. Parengtas Vilniaus
,,\Zuoliuko" muzikos mokYklos
mokiniq mokymosi pasiekimq ir
pahangos vertinimo aPra5as.

4 " Parengta mokinh4PaLangos

lsivertinimo anketa.

5. Pedagogtl gerosios patirties
sklaida metodindse grupese.

Laiku pastebeti ir
nustatyti mokinio
mokymosi sunkumai ir
gebej imai, suteikta
pagalba, numatytos
priemonds mokinio
ind i v i dualiai paLangai
gerinti. Mokyojai
planuoja mokinit+
pasiekimus ir vertinim4
remdamiesi mokykloje
priimtais susitarimais
dll pailangos pasiekimq
vertiniffio,
atsiZvelgdami !
mokinir4 ugdymosi
pasiekimus, poreikius,
turimus gabumus ir
galimybes.

1.1. Ugdymosi
pasiekimq
gerinimas,
atsiZvelgiant i
individualiq
mokinio paLangq

,t av} trDrt
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1.2. Sukurti ir

!gyvendinti
veiksming4
mokytojq
kvalifikacijos
tobulinimo
sistem4.

Tikslingas mokytojq
dalyvavimas
seminaruose,
konferencijose,
mokymuose? lems
geresng pamokq
kokybg, padides
mokiniq motyvacija,
pageres mokiniq
rezultatai. Pagal
numatytus
kvalifikacijos
tobul inimo prioritetus
organizuoti 2
seminarai, mokytojai

igrjo patirties taikant
pamokoje Siuolaikinius
mokymo metodus,
pravestos 4 atviros
solfedZio pamokos ir 1

muzikos istorijos
naudoj ant interaktyvi4
lent4.

1. Parengtas ir vykdomas

,,Mokytojq, pagalbos mokiniui
specialistrl ir vadovul

kval ifikacij os tobulinimo
tvarkos apra5as".

2. Parengtas 2A2l m.

kvalifikacij os tobulinimo
planas, numatyti prioritetai.
2.1 . lndividualios mokinio
pahangos stebejimas,
vertinimas, skatinimas.
2.2. lnformaciniq komunikacijq

igtidziq tobulinimas.
3. Mokytojq, pagalbos mokiniui
specialistq ir vadovq
kvalifikacijos tobulinimas yra
prasmingas, vykdomas
atsiZvelgiant ! vidaus

lsivertinimo r ezuJtatus bei
mokiniq pasiekimq rezultatus,
turi ltakos ugdymo rezultatams.
bei,rnokyklos veiklos tikslq

!gyvendinimui.

I . 2A2l -05-07 Metodines
tarybos protokolu Nr. MET-5
pritarta, 2021 -06-04 direktoriaus 

I

isakymu Nr. Y -71 patvirtintas 
I

Vilniaus ,,{Zuoliuko" muzikos 
i

mokyklos vadovq, mokytojt+, ir 
i

specialistq kvalifikaciios 
]

tobulinimo apra5as" 
]

2.2021-A2-23 l\4etodines 
l

tarybos protokolu Nr. MET-} 
]

pritarta, 2021 -03-0 1 direktoriaus

isakymu Nr. V -24 patvirtintas
Vilniaus,,.{Zuoliuko" muzikos
mokyklos 2A21 m.
kvalifikacij os tobulinimo
planas.

2.1 . lndividualios mokinio
paLangos stebej imo, vertinimo
ir skatinimo tem4 mokyklos
pedago gai nagrinejo rengdami

Vilniaus,,{Zuoliuko" muzikos
mokyklos mokiniq mokymosi
pasiekimq ir paLangos vertinimo
apraS4. Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
Z. la*evidiene, kuriai buvo
pavesta kuruoti darbo atlikiffi4,

I ptuu.de mokytojams mokymus

I mokiniq pasiekimq vertinimo
i tema"

I z.z. Mohrtojai R. Budrys ir
I V. Pastarnokas 2021 m. rugsejo-

gruodLio men. pravede
metodines konsultacij as del
G oogle C I assroom aplinkos
taikymo mokymui
3. Organizuoti mokymai:
- 2021-01-12 Asmens duomenq
apsauga Svietimo lstaigoje
- 2021-A440 Lietuvi5ko
Siuolaikinio pedagoginio
repertuaro aktualij os :

pristatymas ir analize
- 2021-06-04 l5orinis vertinimas
ir !s ivertinimas neformalaus
ugdymo lstaigoje
- 2A2l -09- I 3 Mobingas darbe:
kas tai?
- 2021- 1 l -05 Socialinis ir
emocinis ugdymas
ne form aliaiame 5 v ietime

I .3 " SukurJi

saugios aplinkos
erdves
atsiZvelgiant !
mokiniq
emocinius
poreikius.

Formuoti pozityvi4
saugi4 emocing aptink4
mokiniams ir
darbuotojams.

I " Atlikta mokiniq socialinio,
emocinio poreikio apklausa,
atlikta r ezultatr4 analize .

AtsiZvelgiant ! apklausos
rezultatus bus sukurta jauki,
saugi, socialiai ir emoci5kai
patraukli mokiniq poilsio erdve.
2. lre,ngta mokiniq poilsine
erdve: - nupirkti baldai.
3. Organizuoti socialiniq ir
emociniu kompetencii q ugdymo

l. Del pandemines situacijos
planuota veikla buvo
koregu ojama: mokyklos
interneto svetaineje sukurta
patydiq deZute, skiltis patydit+

prevencij ai, kurioj e pateiki affla
naudinga informacij a. Apklausa
del mokinitl socialiniq ir
emociniq poreikiq yra parengta

ir patobulinta pagal dr. D.
Sukytes rekomendaciias, ji bus
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mokymai mokytojams
4.Emocinio ugdymo tema
or ganizuota paskaita t6vams.

atlikta artimiausiu metu (noreta

apklausai naudoti IQUES
ONLINE iranki, tatiau jo veikla
nuo rugsejo mdnesio sutriko).
2. AtsiZvelgiant ! pandeming

situacij 4 ir siekiant vengti
mokiniq susibiirimq pertraukq

metu, Siais metais atsisakeme
planq irengti poilsio erdvg
mokyklos patalpose. Vietoje to

lrengeme kelet4 suoliukq kieme
prie mokyklos. Sia erdve noriai
naudojasi tiek mokiniai, tiek jq
teveliai.
3.2A21-1 1-05 D" Sukytes
paskaita,,Socialinis emocinis
ugdymas neformaliaj ame

Svietime" bendruomenei buvo
naudingas ugdant supratim4
apie etiSk4, tvariais rySiais grist4
bendruomenOs k[rim4, vaiko
socialiniq emocinir4

kompetencijrtr ugdymo svarb4.

4. Pasikoregavus planuotos

veiklos igyvendinimui, pask aita
tevams apie vaikr4 emocini
ugdym4 Siais metais nebuvo

vykdoma. Manome, kad j4 bus

tikslinga sieti su mokinir4
apklausos rezultatq pristatymu.

l.4.Inicijuoti
kompiuterinio
muzikos
raStingumo
dalyko mokymo

!gyvendinim4
pagal FSPU
rekomendacijas.

Kompiuterinio muzikos
mokymo dalyko
programos rengimas.

l. Parengta pro grama.
2 . Pristagrta Metodinei,
Mokytojq, Mokyklos taryboms
pritarimui.
3. Kompiuterinio muzikos
ra5tingumo dalyko mokymo

igyvendinimas nuo 2A2I 12A22

m. m.

I . 2A2l -06-A4 direktoriaus

isakymas Nr. Y -69 ,,Del darbo
grupes sudarymo kompiuterinio
muzikos ra5tingumo dalyko
programos proj ektui parengti"
Siekiant igyvendinti inovacrjas
muzikinio ugdymo srityje, buvo
parengt a muziko s kompiuterinio
ra5tingumo programa.
2. Programa pristatyta ir jai
pritana:
- 2021-08-30 Metodines tarybos
posedZio protokolas Nr. MET-7
- 2021-08-3 I Mokyklos tarybos
posedZio protokolas Nr" MT-3
- 2A21-08-3 1 Mokytojq tarybos
posedZio protokolas Nr. MKT-?
3. Prograrna pradeta lgyvendinti
nuo 2021 m" rugsejo I d.

Sio dalyko mokos i 2 berniukrl
grupes, dalykui skiriama po I
val" per savaitg. Po pirmojo
dalyko mokymosi pusmedio
pastebeta auk5ta berniukq
mokymosi motyvacija,
susidomejimas, auk5ti
pasiekimai.
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2. ar i5 daties del

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
ei buvo atlikta veiklos

4. Pako veiklos

ei buvo

ei ir rezultatai

Prielastys, rizikos{"JZduotys
|vykdyta i5 dalies, kompensuota kitomis
Iq uesonline irankio sutrikimai.

veiklomis.2"1. Mokiniq socialiniq emocinitl poreikiq apklausa

[vykdyta i5 dalies, keitesi igyvendinimo forma del
pandemiios.

2.2. Sukurta poilsio erdve mokiniams

tvykdyta i5 dalies, kompensuota kitomis veiklomis.

lgyvendinimas koreguotas del2. l. veiklos trikdLiq"
2.3 " Paskaita tevams del vaikq emocinio ugdymo

U / veiklos Poveikis Svietimo lstaigos veiklai
3.1.2A21-01-15:
- direktoriaus isakymu Nr. V-9 patvirtintos Finansq kontroles

taisykles
- direktoriaus isakymu Nr. V- 10 patvirtinta Vidaus kontroles
politika

- Finansq kontroles taisykles reglamentuoja
finansq kontroles organizavim? ir vykdym?
mokykloje, darbuotojq teises, pareigas bei

atsakomybg finanstl kontroles srityj e.

- Vidaus kontroles politika mokyklos rizikos
valdymui sukurta kontroles sistema, padedanti

uztikrinti, kad mokykla laikytqsi teises aktrtr

reikalavimq, saugottl turt4, vykdytq veikl4
laikydamasi patikimo finansq valdymo principo,
teiktq patikim4, aktualiE, i5sami4 ir teising4
informaciia apie savo finansing ir kit4 veikl4.

3 .2. 2A21 -03-30 direktoriaus lsakymu Nr. V-32 patvirtintas

Darbuotojq profilaktiniq tyrimq del Covid-19 ligos
VlruSO tvarkos

UZtikrinama, kad darbuotojq fyrimai del Covid-
19 ligos (koronaviruso infekctjos) b[fi4
atliekami nustatytu periodi5kumu.

3.3. [gyvendinamas bendrasis duomenq apsaugos reglamentas

- 2A2l-03-3 I direktoriaus lsakymu Nr. V-33 patvirtintas

Vilniaus,,,{Zuoliuko" muzikos mokyklos duomenq subjektq

teisiq igyvendinimo tvarkos apraSas

- 2021-04- 12 direktoriaus lsakymu Nr. V-35 patvirtintas
Vilniaus,,{Zuoliuko" muzikos mokyklos konfidencialios
informacij os tvarkos apra5as

- 2A21-04-12 direktoriaus lsakymu Nr. V-35 patvirtintas

Vilniaus,,.,{Zuoliuko" muzikos mokyklos darbuotojq asmens

duomenq saugoj imo politika

- Duomenq subjektr4 teisitl lgyvendinimo
tvarkos apra5e nustatytas duomenq subjektq

teisiq rcalizavimas, kai mokykla veikia kaip
duomenq valdytoj as arbajei mokykla veikia
kaip duomenq tvarkytojas vykdydamas
mokyklos ir duomese valdytojo sutarfyje
nustatytas prievoles.
- Konfidencialios informacljos valdymo tvarkos
tikslas - lvardinti, kokia mokiniq, darbdaviq ar

kitq suinteresuotq Saliq pateikta informacij a yra
laikoma konfidencialia, nurodyti, kas sprendZia

del informacij os konfidencialumo statuso

nustatymo bei kokios konfidencialios
informacijos apsaugos nuo Sios informacijos
neteiseto atskleidimo priemones yra taikomos.
- Darbuotojrl asmens duomenq saugojimo
politik a r eglamentuoj a mokyklos darb uotoj q

asmens duomenq rinkimo, naudojimo ir
saugoj imo principus, numato pagrindines

asmens duomenq tvarkyffio, duomenq subjekto
teisirtr igyvendinimo technines ir duomenq
saugos organizacines priemones, nustato, kas ir
kokiais tikslais , gali susipaZinti su darbuotoj q

asmens duomenimis.

uZduotys Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai

(kuriais vadovauj antis vertin amq
ar nustatytos uZduotys lvykdytos)

Pas i ek ti rezultatai i:r

jq rodikliai

/+.1

4.2
4.3
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UI SKYRIUS
GEBEJIMU ATLIKTI PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS

YtrRTINIMAS

5. Gebdjimq atlikti pareigyb€s apra5yme nustafytas funkcijas vertinimas

iv srvRrus
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

kdant uZduotis

kurias tobulinti

, V SKYRIUS
KrrU METV vEIKLos uZuuorys, REZULTATAT rR RoDTKLIAI

8. Kitq metq uZduofys
v.

ne mazlau

6.

7

3 irne 5

Parymimas atitinkamas
langelis:

1 - nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;

3 - gerai;
4 - labai gerai

Vertinimo kriterijai

1n 2n 3n 4sp5.1 os lr atliekant funkci AS

11 2n 3n 4W5 .2. I5tekliq (Zmogi5kqiq, laiko ir material i n iq) paskirstymas
ln 2a 3n Afl5.3. Lyderystes ir vadovavimo efektyvumas
ln 2n 3n 4Ygebejimq ir ig[dZiq panaudojimas, atliekant funkcijas ir

siekiant
5 .4.

ln 2a 3n 4W5.5. Bendras jvertinimas vidurkis)

PaLymimas
atitinkamas langelis{.JZduodiq lvykdymo apra5ymas

Labai geraifr6.1. Visos uZduotys ivykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius

Gerai []6.2. UZduotys i5 esmes ivykdyos arba viena nelvykdyta pagal sutartus

vertinimo rodiklius
Patenkinamai n6.3. {vykdyta ne maLiau kaip puse uZduodiq pagal sutartus vertinimo rodiklius

Nepatenkinamai I5.4. Pusd ar daugiau uZduotys neivykdytapagal sutartus vertinimo rodiklius

7.i
7.2

Rezultatrtr vertinimo rodikliai
(kuriai s vadovauj anti s

vertin ama) ar nustatytos
utduotys ivykdytos)

Siektini rezultataiTJLduotys

{diegta mokiniq pasiekim.+
ir pailangos vertinimo

sistema pades kiekvienam
mokiniui pagal galimybes

pasiekti auk5tesniq
mokymosi rezultatq,

uZtikrins mokiniq
pasiekimq ir paLangos

vertinimo budu ir formq

1. Parengtas [Jgdomosios veiklos
prieLiLros planas

2. Planingai stebimos ir
ana)izuoj am o s ki ekv i eno

mokytoj o pamokos, teikiamas
griLtamasis rySys del mokiniq
pasiekimq vertinimo.
3. 2 kartus per metus vykdomas
mokiniq pasiekimq lsivertinimas.

8.1. Stebeti ir skatinti mokiniq
asmening mokymosi ir muzikines
savirai5kos paLang1.
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dermg 4. Atlikta mokiniq pasiekimq

isivertinimo duomenq analizb.
5. Pailangios mokyojll
pedagogines patirties sklaidos
rengin iai 3 metodines dienos
Salies mokytojams.

8.2. Pletoti partnerystes su Salies ir
uZsienio socialiniais partneriais:

Svietimo ir kulturos institucljomis.

Bendradarbiaujant su

socialiniais partneriais
respublikoje ir uZsienyje plesis

koncertinds, pedagoginOs,

metodinds veiklos galimybes.

1 . Organ izuoti tgstiniai proj ektai,
konkursai, festivaliai - 10 renginiq,
sudarandiq lvairesnes s4lygas mokiniq
muzikinei savirai5kai.
2.Ivykg 5 gerosios patirties sklaidos
rengini ai: 2 nuotolines diskusijos su

uZsienio muzikos mokyklq
mokytojais del pedagoginio

repertu aro, mokiniq ugdymo
metodikos; 3 atvirq pamokq,
pristatandiq pedagogikos inovacij as,

vaizdo lra5ai.
2. Naujq socialiniq partneriq

ltraukimas ! mokyklos veikl4 -
pasira5yto s bent 2 b endr adarbiav imo
sutartys. uZtikrinandios i vairesnes

koncertines veiklos mokiniams
galimybes ir bent I sutartis, sudaranti
galimybes mokyoj ams pletoti
pedagogini me istri5kum4.

8.3. lnicijuoti mokinitl, mokytojq ir
mokiniq tevq (globejrtr, r[pintojq)
bendr4 veikl4.

Suburta draugi5ka ir darni
mokyklos bendruomenO.

Geresnis tarpusavio paZinimas
gerins mokymosi ir mokyklos

gyvenimo mikroklim atq"

l. Organizuota 6 tgstiniai tradiciniai
mokyklos renginiai, informaciniai
susirinkimai t6vams vykdomi 2 karfus
per metus.
2. fvykusios 1-4 klasiq chorq
bendruomeniq edukacines i5vykos.

3. Atlikta mokinir; tevq (globejq,
r[pintojq), mokiniq ir mokytojq
apklausa, apibendrinti duomenys
pristatyti mokyklos bendruomenei.

g. Rizika, kuriai esant nustatytos uiduotys gali biiti neirykdytos (aplinkyb6s, kurios gali

tureti neigiamos itakos ivYkdYti Sias uZduotis)
suderinus su Svietimo

VI SKYRTUS
VERTII\IMO PAGRINT}IMAS IR SIT]LYMAI

10. ir

/2tit4' ,
(mokikloje - mokfklos t/rybos (parasaSf

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos lstaigoje -
savivaldos institucrjos lgaliotas asmuo /
darbuotojq atstovavim4 igyvendinantis asmuo)

9 .1 . Ilgalaikis nedarbingumas

9.2. Force majore (lvykiai ar aplinkybOs, kuriq negalima nei numatyti arba i5vengti, nei kuriomis priemonemis

(vardas ir pavarde) (clata)
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