
r.##H#e

Valstybiniq ir savivaldybiq Svietimo

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

(Svietimo [staigos (i5skyrus aukltni4 mokyklfl vadovo metq veiklos ataskaitos forma)

vILNIAUS,,4LU oLrtJKo" MUZIKOS MOKvKLA
LIUDMILA IKONIKOVA

METU VEIKLOS ATASKAITA

z0z3-ol-lA Nr. y?go- 33 /r7 {3 -li.ul 0 *A D4ut
Vilnius

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO rR pffirrNro VETKLOS PLANO IGYVENDTNIMAS

\
I

1. TIKSLAS - Nuolat siekti muzikinio ugdymo kokyb6s
Muzikinio ugdymo kokybd - ,,.{Zuoliuko" muzikos mokyklos prioritetas. 2022 m. ugdymo kokybe buvo

gerinama stiprinant mokytojq tarpusavio mokym4si, igyvendinant atnaujintas ugdymo programas, tobulinant
vertinimo sistem4. Mokyklos mokiniai vertinami Vilniaus ,dZuoliuko" muzikos mokyklos direktoriaus
patvirtintu Mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinimo tvarkos apra3u. Vadovaujantis apra5u mokykloje
siekiama sukurti dialogu grindZiam4 mokinio asmenybes brandos, pasiekimq ir paZangos vertinimo sistem4,
stebeti mokiniq pasiekimq lygio raidq atitikim4 keliamiems tikslams ir individualioms galioms.

2022 m. ugdymas vykdomars pagal direktoriaus isakymq patvirtintas pradinio ir pagrindinio formalqji
Svietim4 papildandio ugdymo (FSPU) programas ir ankstyvojo (AMU) bei kryptingo (KMU) neformalaus
muzikinio ugdymo programas. Mokiniai mokosi chorinio dainavimo, solfedZio, muzikos istorijos,
dirigavimo, balso lavinimo, muzikavimo pasirinktu instrumentu (fortepijono, akordeono,'smuiko, fleitos,
saksofono, trimito, gitaros, klarneto), privalomo fortepijono dalykq. Nuo 2022 m. rugsejo 1 d. praddta mokyti
pasirenkamqjq solinio dainavimo ir kompozicijos dalykq.

2022 m. sustiprejo mokytojq tarpusavio mokymasis ir patirties sklaida lvairias formatais. Metodinese
grupese daug demesio buvo skiriama diskusijoms apie ugdym4 - planavimo ir pasiekimq vertinimo aspektus.
Sios diskusijos ir mokytojq tarpusavio mokymasis uZtikrino ugdymo kokybg ir auk5tus mokiniq mokymosi
pasiekimus.

Rugsejo men. prie mokytojq kolektyvo prisijunge 4 mokytojai. 5 mokyklos mo\rtojai sekmingai igijo
auk5tesnes kvalifikacines kategorijas: 3 vyresnieji koncertmeisteriai igijo koncertmeisteriq metodininkq
kvalifikacing kategorijq 2 mokytojai - vyresniqjq molgrtojq kategorij4.

MaZiau laiko, nei planuota, molgrtojai skyre kvalifikacijos tobulinimui - kvalifikacij4 tobulino 48
mokytojai, vidutiniSkai po 11 val.

Buvo turtinama mokymosi aplinka, lsiglrtos skaitmeniniq technologijq priemonEs, mokykloje pagerintas
interneto rySys, atlikti remonto darbai, padejg sukurti labiau esteti5k4 aplink4.

2. TIKSLAS - Tobulinti ir pl6sti mokyklos Sviet6jiSkq veikl4 .

2022 m. mokyklos mokiniai demonstravo auk5tus pasiekimus tarptautiniuose ir respublikiniuose
konkursuose. 6 mokiniai tapo tarptautiniq, 34 - respublikiniq ir 4 - mokyklos konkursq laureatais, i5 viso
konkursineje veikloje dalyvavo 76 mokiniai. Akryviai koncertavo mokyklos chorai. Koncertai vyko Lietuvos
nacionalineje filharmonijoje, Vilniaus rotu5eje, Sv. Kotrynos baZnydioje, Pranci5konq bahrydioje, PaneveZio
Kristaus Karaliaus katedroje, Salako Svd. Mergeles Marijos Sopulingosios baArydioje.-Mo-kiniai ugdesi
patriotines ir pilietines nuostatas dalyvaudami valstybei svarbiuose renginiuose ir atlikdami patriotinio turinio
ktirinius.

Buvo puoselejamos mokyklos tradicijos, ivyko daugiau, nei planuota tradiciniq renginiq: respublikinis
festivalis ilniaus fanfaros" ir dai festivalis-konkursas
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„Skambinu, įsivaizduoju, piešiu“, respublikinis festivalis „Mokytojas ir mokinys“, respublikinis muzikos ir 

meno jaunųjų pianistų ir instrumentininkų konkursas „Link Parnaso“, pianistų koncertas „88 klavišai“, 

kamerinių ansamblių koncertas „Grokim kartu“ , tradiciniai chorų koncertai „Tau, mamyte“, „Dainelė 

Tėvynei“, koncertas, skirtas Tėvo dienai ir kt. 

Profesinis bendradarbiavimas tęsėsi su Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Vilniaus J. Tallat-Kelpšos 

konservatorija, Vilniaus muzikos mokyklomis, plėtojami ryšiai su Vievio meno mokykla, Kauno berniukų 

chorinio dainavimo mokykla „Varpelis“. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus apskrities Adomo 

Mickevičiaus viešąja biblioteka. 

 

3 TIKSLAS – Bendravimo ir bendradarbiavimo su mokinių tėvais efektyvinimas 
Įvertinant tikslo pasiekimo rodiklius galima teigti, kad mokytojai aktyviai bendrauja su mokinių tėvais, 

aptariami ugdymosi pasiekimai, probleminės sritys. Pagrindinė susitikimo su tėvais forma – koncertas, 

atvira pamoka. Mokyklos administracija organizavo 2 nuotolinius informacinius susirinkimus klasių 

tėvams, oficiali informacija tėvus pasiekia el. paštu ir per e. dienyną. Išsamiai mokyklos veikla nušviečiama 

internetinėje svetainėje. Nuo 2022 m. rugsėjo mėn. mokykla pradėjo naudoti e. dienyną „Mano dienynas“: 

ši informacinė sistema draugiška vartotojui, intuityvi, ypač patogus informacijos pateikimas tėvams. 

 

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. Stebėti ir 

skatinti 

mokinių 

asmeninę 

mokymosi ir 

muzikinės 

saviraiškos 

pažangą. 

Įdiegta mokinių 

pasiekimų ir 

pažangos vertinimo 

sistema padės 

kiekvienam mokiniui 

pagal galimybes 

pasiekti aukštesnių 

mokymosi rezultatų, 

užtikrins mokinių 

pasiekimų ir 

pažangos vertinimo 

būdų ir formų dermę. 

 

1. Parengtas Ugdomosios 

veiklos priežiūros planas. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Planingai stebimos ir 

analizuojamos kiekvieno 

mokytojo pamokos, 

teikiamas grįžtamasis ryšys 

dėl mokinių pasiekimų 

vertinimo. 

 

3. 2 kartus per metus 

vykdomas mokinių 

pasiekimų įsivertinimas. 

 

 

 

4. Atlikta mokinių pasiekimų 

įsivertinimo duomenų 

analizė. 

 

 

 

5. Pažangios mokytojų 

pedagoginės patirties 

sklaidos renginiai: 3 

1. 2022-08-31 direktoriaus 

įsakymu Nr. V-90 

patvirtintas Ugdomosios 

veiklos stebėsenos tvarkos 

aprašas. Ugdomosios veiklos 

priežiūra vykdoma pagal 

parengtą 2022-2023 m. m. 

planą.  

 

2. Teorinių dalykų pamokų 

stebėjimas kovo-gegužės 

mėn. – stebėta 18 solfedžio 

mokytojų pamokų. 

 

 

 

3. Gegužės ir gruodžio mėn., 

baigiantis mokymosi 

pusmečiui, mokiniai 

įsivertino pasiekimus pagal 

patvirtintą formą.  

 

4. Įsivertinimo duomenys 

aptarti mokytojų metodinėse 

grupėse, susitarta dėl 

įsivertinimo procesų 

efektyvinimo kitais metais. 

 

5.1. 2022-04-21 metodinė 

diena Vilniaus ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų muzikos 
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metodinės dienos šalies 

mokytojams. 

pedagogams „Ankstyvojo 

muzikinio ugdymo ypatumai: 

berniukų vokalinių gebėjimų 

ugdymas“. 

5.2. 2022-11-12 

meistriškumo kursai „Baroko 

ir virtuozinės muzikos 

interpretavimas: link 

Parnaso“. 

5.3. 2023-01-28 

respublikinio jaunųjų atlikėjų 

konkurso „Rudens Pop-Jazz“ 

metodinė diena „Džiazo ir 

populiariosios muzikos 

interpretavimas: istorinis ir 

praktinis aspektai“. 

1.2. Plėtoti 

partnerystes su 

šalies ir 

užsienio 

socialiniais 

partneriais: 

švietimo ir 

kultūros 

institucijomis. 

Bendradarbiaujant su 

socialiniais 

partneriais 

respublikoje ir 

užsienyje plėsis 

koncertinės, 

pedagoginės, 

metodinės veiklos 

galimybės. 

1. Organizuoti tęstiniai 

projektai, konkursai, 

festivaliai -10 renginių, 

sudarančių įvairesnes sąlygas 

mokinių muzikinei 

saviraiškai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. 2022-01-22 respublikinis 

jaunųjų atlikėjų festivalis 

„Vilniaus fanfaros“ 

1.2. 2022-02-25 koncertas 

„Svečiuose pas M. K. 

Čiurlionį“, skirtas Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienai 

1.3. 2022-04-08 respublikinis 

seminaras „Integruotas 

ugdymas – kiekvieno 

mokinio aktyvaus 

mokymo(si) sėkmė“. 

1.4. 2022-04-09 respublikinis 

jaunųjų atlikėjų ir dailininkų 

festivalis-konkursas 

„Skambinu, įsivaizduoju, 

piešiu“ 

1.5. 2022-04-11 koncertas 

„Instrumentų paradas“ 

1.6. 2022-04-13 Hermano 

Perelšteino jaunųjų dirigentų 

konkursas Šv. Kotrynos 

bažnyčioje  

1.7. 2022-04-26/2022-05-15 

respublikinio jaunųjų atlikėjų 

ir dailininkų festivalio-

konkurso „Skambinu, 

įsivaizduoju, piešiu“ dalyvių 

piešinių paroda. Anastazijos 

ir Antano Tamošaičių 

galerija „Židinys“ 

1.8. 2022-06-10 fortepijoninė 

popietė „88 klavišai“ 

1.9. 2022-09-01 Mokslo ir 

žinių diena 1 ir 5 klasių 

bendruomenėms 

1.10. 2022-10-01 

respublikinis muzikos 

(meno) mokyklų 

instrumentinių ansamblių 

festivalis „Mokytojas ir 
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2. Įvykę 5 gerosios patirties 

sklaidos renginiai: 2 

nuotolinės diskusijos su 

užsienio muzikos mokyklų 

mokytojais dėl pedagoginio 

repertuaro, mokinių ugdymo 

metodikos; 3 atvirų pamokų, 

pristatančių pedagogikos 

inovacijas, vaizdo įrašai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mokinys“, skirtas 

Tarptautinei mokytojo dienai 

1.11. 2022-10-01 koncertas, 

skirtas Tarptautinei muzikos 

dienai „Ąžuoliukai – su 

meile Muzikai“ 

1.12. 2022-12-17,18 

koncertų ciklas „Skamba 

Kalėdų varpeliai“ 

1.13. 2022-12-22 Koncertas 

„Pasaulio Kalėdų giesmės“ 

 

2.1. Įvyko nuotolinis 

susitikimas su kompozitore 

O. Solovjova (Ukraina) 

2.2. Įvyko susitikimas su 

Kutaisio Z. Paliashvili 

(Gruzija) mokyklos direktore 

Nino Doghonadze dėl 

bendradarbiavimo. 

2.3. Metodinis-praktinis 

video pranešimas „Subtili 

muzikinė kalba“ 

2.4. Parengtas informacinis 

vaizdo įrašas „Stojamojo 

egzamino į Vilniaus 

„Ąžuoliuko“ muzikos 

mokyklą eiga.“   

2.5. 2022-11-16 atvira 

pamoka seminare 

„Kompiuterinių technologijų 

taikymas solfedžio 

pamokose“. 

2.6. 2022-04-11 gerosios 

patirties sklaida Kauno 

berniukų chorinės mokyklos 

„Varpelis“ mokykloje 

praktiniame metodiniame 

seminare šalies muzikos 

mokytojams ir chorų 

vadovams „Ugdymo 

ypatumai berniukų 

dainavimo mokyklose: 

patirtis, dabartis, gairės 

ateičiai“. 

2.7. Darbas socialinių 

partnerių Vievio meno 

mokykloje atestacinėje 

komisijoje. Vievio meno 

mokyklos 2022-05-05 raštas 

„Dėl atestacinės komisijos 

sudarymo“ Nr. D2-55. 

2.8. 2022-11-24 metodinė 

vokalo diena su Kauno 

berniukų chorinės mokyklos 

„Varpelis“ mokytojais. 
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3. Naujų socialinių partnerių 

įtraukimas į mokyklos veiklą 

– pasirašytos bent 2 

bendradarbiavimo sutartys. 

užtikrinančios įvairesnes 

koncertinės veiklos 

mokiniams galimybes ir bent 

1 sutartis, sudaranti 

galimybes mokytojams 

plėtoti pedagoginį 

meistriškumą. 

3. Pasirašytos 

bendradarbiavimo sutartys 

su: 

3.1. 2022-02-17 Lietuvos 

muzikos ir teatro akademija. 

2022-04-08 įvyko 

respublikinis seminaras 

„Integruotas ugdymas – 

kiekvieno mokinio aktyvaus 

mokymo(si) sėkmė“ 

3.2. 2022-10-17 Vilniaus 

apskrities Adomo 

Mickevičiaus viešąja 

biblioteka. 2022-11-30 įvyko 

seminaras „Berniukų 

kognityvinė, socialinė ir 

emocinė raida bei mokymosi 

ypatumai“ 

1.3. Inicijuoti 

mokinių, 

mokytojų ir 

mokinių tėvų 

(globėjų, 

rūpintojų) 

bendrą veiklą. 

Suburta draugiška ir 

darni mokyklos 

bendruomenė. 

Geresnis tarpusavio 

pažinimas gerins 

mokymosi ir 

mokyklos gyvenimo 

mikroklimatą. 

 

 

 

1. Organizuota 6 tęstiniai 

tradiciniai mokyklos 

renginiai, informaciniai 

susirinkimai tėvams vykdomi 

2 kartus per metus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Įvykusios 1-4 klasių chorų 

bendruomenių edukacinės 

išvykos. 

 

 

1.1. 2022-03-06 koncertas 

„Dainelė Tėvynei“ 

1.2. 2022-03-11 koncertas, 

skirtas Lietuvos 

nepriklausomybės dienai 

1.3. 2022-05-01 koncertas 

„Tau, Mamyte“ 

1.4. 2022-05-14 kamerinių 

ansamblių koncertas 

„Grokim kartu“, skirtas 

Tarptautinei šeimos dienai 

1.5. 2022-05-25 iškilmingas 

mokyklos baigimo 

pažymėjimų įteikimas 

absolventams ir koncertas 

1.6. 2022-06-05 koncertas, 

skirtas Tėvo dienai 

1.7. 2022-10-09 Mokytojų 

edukacinė išvyka į Taujėnų 

dvarą 

1.8. 2022-09-02 2-4 klasių 

mokinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) susirinkimai 

1.9. 2022-09-05 Ankstyvojo 

muzikinio ugdymo mokinių 

tėvų (globėjų, rūpintojų) 

susirinkimas 

1.10. 2022-09-13 5-6 klasių 

mokinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) susirinkimai 

1.11. 2022-09-15 7-8 klasių 

mokinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) susirinkimai 

 

2.1. 2022-04-25  3-5 klasės 

mokinių edukacinė išvyka 

„Orkestro repeticija“ į 

Vilniaus J. Basanavičiaus 

progimnaziją 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Atlikta mokinių tėvų 

(globėjų, rūpintojų), mokinių 

ir mokytojų apklausa, 

apibendrinti duomenys 

pristatyti mokyklos 

bendruomenei. 

2.2. 2022-05- 6-7 4 klasės 

choro koncertinė-pažintinė 

kelionė į Zarasus, Daugpilį 

2.3. 2022-05-31 1 klasės 

choro koncertinė-pažintinė 

kelionė į Druskininkus 

2.4. 2022-12-20 2 klasės 

mokinių ekskursija į 

Lietuvos nacionalinį operos 

ir baleto teatrą 

 

3. 2022 m. spalio mėn. 

įvykdyta 6-8 klasių mokinių 

apklausa „Aš – Ąžuoliukas“; 

2022 m. rugsėjo-spalio mėn. 

– mokinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) ir mokytojų 

nuomonės dėl mokyklos 

veiklos ir ugdymo kokybės 

tyrimas sutelktosios grupės 

metodu. 2022 m. rugsėjo 

mėn. įvykdytas mokyklos 

mikroklimato tyrimas. 

Apklausų rezultatai pristatyti 

Mokytojų taryboje 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  
2.1.   

2.2.   

2.3.   

 

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. 2022-03-23 sudaryta savivaldybės turto panaudos 

sutartis Nr. A467-2/22 dėl Vilniaus „Ąžuoliuko“ 

muzikos mokyklos patalpų Vilniaus g. 39, 4 a. 

Atlikti patalpų remonto darbai padėjo 

sukurti labiau estetišką aplinką. Pagerintos 

sanitarinės ir higienos sąlygos.  

Sudarytos palankesnės sąlygos mokytojų 

darbui. Naujos erdvės pritaikytos 

posėdžiams ir koncertams organizuoti. 

3.2. Mokyklos patalpose (Gedimino pr. 15A ir Vilniaus 

g. 39, 4 a.) įrengtos vaizdo stebėjimo kameros. 

Direktoriaus 2022-08-18 įsakymu Nr. V-70 patvirtinta 

Vaizdo stebėjimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarka. 

Vaizdo stebėjimas vykdomas prevenciniu 

tikslu, siekiant užtikrinti darbuotojų ir 

trečiųjų asmenų saugumą, nuosavybės 

teisės apsaugą, garantuoti turto saugumą ir 

neliečiamumą. 

3.3. Įrengta budėtojų patalpa (Mokytojų namai, 4 

aukštas). 

Įrengta budėtojų patalpa užtikrino 

budėtojams-sargams komfortiškesnes darbo 

sąlygas. 

3.4. 2022 m. lapkričio mėnesį sukurta mokyklos 

Facebook paskyra. 

Mokyklos veikla skelbiama socialinėje 

erdvėje. 

3.5. 2022-03-02 direktoriaus įsakymu Nr. V-24 

patvirtintas Vilniaus „Ąžuoliuko“ mokyklos darbuotojų 

psichologinio saugumo užtikrinimo politikos 

įgyvendinimo tvarkos aprašas 

Tikslas – vertinti psichosocialinius rizikos 

veiksnius bei užtikrinti mokyklos 

darbuotojų psichologinį saugumą, 

psichosocialinės rizikos valdymą, 

psichologinio smurto, mobingo, 
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priekabiavimo prevencijos įgyvendinimą 

bei saugios darbo aplinkos Mokykloje 

kūrimą. Vadovaujantis aprašu patvirtinta 

prieš smurtą nukreiptos politikos ir 

prevencinių veiksmų įgyvendinimo 

komisija. 

3.6. 2022-05-27 direktoriaus įsakymu Nr. V-62 

patvirtinti Mokyklos tarybos nuostatai 

Apibrėžta Mokyklos tarybos sudėtis, jos 

funkcijos, darbo organizavimas. 

3.7. 2022-08-31 direktoriaus įsakymu Nr. V-90 

patvirtintas Ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos 

aprašas 

Aprašas nustato mokyklos ugdomosios 

veiklos stebėsenos paskirtį, uždavinius, 

objektą ir subjektą, principus, stebėsenos 

organizavimą ir vykdymą, rodiklius, 

disponavimą stebėsenos informacija bei jos 

fiksavimą.  

Ugdomosios veiklos stebėsenos paskirtis – 

priimti duomenimis pagrįstus sprendimus 

dėl Mokyklos ugdymo(si) organizavimo 

kokybės tobulinimo, nustatyti ugdymo(si) 

organizavimo stiprybes ir trūkumus, skatinti 

mokytojus ir kitus pedagoginius 

darbuotojus analizuoti ir tobulinti savo 

veiklą, taip pat informuoti Mokyklos 

bendruomenę apie ugdymo(si) 

organizavimo būklę.  

 

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.    

 

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□ 

5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4□ 

5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4□ 

5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 

siekiant rezultatų 

1□      2□       3□       4□ 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4□ 
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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 užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. 

7.2. 

 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

8. 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) 
8.1. Užtikrinti aukštą muzikinio 

ugdymo kokybę ir mokinių 

pasiekimų pažangą     įgalinant 

tarpusavyje besimokančių 

mokytojų komandas sprendimus 

grįsti įrodymais. 

8.1.1.  Efektyviai panaudoti 

vidiniai ir išorinius resursus 

bendruomenės tarpusavio 

mokymuisi. 

8.1.2. Įgyvendinti mokytojų 

gerosios patirties sklaidos 

renginiai. 

8.1.3. Rinkti duomenis apie 

mokyklos veiklą. 

8.1.1.1. Įvykę ne mažiau, kaip 2 

vidiniai mokymai.  

8.1.1.2. Suformuotos ne mažiau, 

kaip 12 besimokančių mokytojų 

komandų. 

8.1.1.3.  Stebėta 15-20 

besimokančių mokytojų pamokų. 

8.1.2.1. Įvykdytos ne mažiau, kaip 

2 gerosios patirties sklaidos 

metodinės dienos. 

8.1.2.2. Suorganizuota 1 

respublikinė konferencija. 

8.1.3.1. Atlikti 2 teminiai 

mokyklos veiklos įsivertinimai. 

8.1.3.2. Įsivertinimo duomenys 

pristatyti mokyklos 

bendruomenei. 

8.2. Kurti mokyklos kultūrą, 

skatinančią pozityvius 

bendruomenės santykius, 

didinančią mokinių socialumą ir 

atsparumą neigiamoms įtakoms. 

8.2.1. Įgyvendinti 

muzikinius kultūrinius 

projektus, orientuotus į 

mokinių bendravimo, 

bendradarbiavimo, 

atsparumo, savitvardos, 

empatiškumo gebėjimų 

ugdymą. 

8.2.2. Organizuoti 

koncertines keliones, 

8.2.1.1. Įgyvendinta  ne mažiau, 

kaip 5 renginiai. 

8.2.2.1. Suorganizuotos ne 

mažiau, kaip 10 koncertinių 

kelionių ir 8 edukacinės išvykos 

atsižvelgiant į bendruomenės 

poreikius. 

8.2.3.1. Pasirašytos 2-3 

bendradarbiavimo sutartys. 
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edukacines i5vykas,
susitikimus.
8.2.3. Plesti mokyklos
socialinirl partneriq tinkla.

8.3. Tobulinti mokyklos i5oriniq ir
vidiniq komunikavimo priemonese

uZtikrinti procesq sklandum4.

8.3.1. Sukurti naujE,
inform atyv iq, mokyklo s

ivaizdi tinkamai
rcprezentuoj and i4 interneto
svetaing.
8.3.2. Pasinaudoti e.

dienyno,,Mano dienynas"
galimybemis
komunikuojant su

mokyklos bendruomene.
8.3.3. Parengti mokyklos
atributikos komplektus.

8.3. 1. 1 . Atlikta tiekejq apklausa.
8.3.1 .2. Sukurta moderni interneto
svetaind.
8.3. 1 .3. Svetaineje nuolat
skelbi ama aktuali mokyklos
veiklos informacija,
dokumentai, renginiq recenzij os.

8.3.2. 1. E. dienyne skelbiami
veiklos dokumentai, informaciniai
prane5imai.
8.3.2.2. Pasiekta, kad 20 proc,
padidetq teveliq, nuolat
prisijungiandiq prie e, dienyno.
8.3.3. 1 . Atlikta tiekejq apklausa.
8.3 .3 .2. P arengti atributikos
dizaino projektai.
8.3 .3 .3 . [sigyta repre zentacines
atributikos.

8.4. Tobulinti mokyklos veikl+
re glamentuoj andius dokumentus
siekia nt mailinti admin istrac ing
na5t4 darbuotojams.

8.4. 1 . Atlikti mokyklos
ve ik14 re glamentuoj andiq
dokumentq analizg, ivertinti
jq adrninistracing na5t4.

8.4 .2. Atnaujinti veiklos
dokumentai, tvarkos,
subalansuota administracine
na5ta darbuotojams.

8.4. 1 . 1 . Sudaryta dokumentq
analizes darbo grupe - 1.

8.4. I .2. Pateiktos rekomendacijos
del dokumentq atnaujinimo ir
pertekliniq dokumentq
atsisakymo.
8.4.2. 1. Pagal poreiki sudarytos
dokumentq atnaujinimo darbo
grupes, no maLiau, kaip 3.

8.4.2.2. Veiklos dokumentq
perkelimas i elektroning erdvg.
8.4.2.3. Itvirtintas vieno langelio
principas.

9. Rizika, kuriai esant nustatytos uiduotys gali btrti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali turdti
neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

suderinus su Svietimo

VI SKYRIUS
VE,RTINIMO PAGRINDIMAS IR SI TLYMAI

10. ir siulymai

N.

igaliotas asmuo, Svietimo istaigoje -
savivaldos institucrjos igaliotas asmuo /
darbuotojq atstovavim4 igyvendinantis asmuo)

jo I

9 .l . Ilgalaikis nedarbingumas.
9.2. Force majore (ivykiai ar aplinkybes, kuriq negalima nei numatyti arba iSvengti, nei kuriomis
priemonemis pa5alinti).

th
(para5as) (vardas ir

\

b




