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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

(Švietimo įstaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir svariausi rezultatai bei rodikliai) 
 

     Vievio meno mokyklos (toliau – Mokykla) 2021 m. veiklos plano įgyvendinimo kryptys, tikslai  

ir uždaviniai glaudžiai siejasi su Mokyklos 2018-2022 metų strateginio ir ugdymo plano tikslais. 

Meno mokykla yra formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla turinti teisę vykdyti vaikų ir 

suaugusių neformaliojo švietimo programas. Ugdymas vykdomas individualia ir grupine forma. 
 

1. Statistika: 

1.1.  2020-2021 m. m. (2020-10-01 dienos duomenimis) mokykloje mokėsi 308 mokiniai, iš jų 

muzikinio ugdymo programose – 192, iš jų mėgėjų tradicinio muzikavimo ugdymo programoje 

mokėsi 10 suaugusių mokinių. Dailės ugdymo programose – 172. 66 mokiniai lankė dvi ugdymo 

programas, 3 mokiniai – 3 ugdymo programas. Ankstyvojo muzikinio ugdymo programą baigė           

1 mokinė, 23 mokiniai baigė dailės ankstyvojo ugdymo programą. Pradinio muzikinio ugdymo 

programą baigė 25, pradinio dailės ugdymo programą – 13 mokinių. Mokyklą baigė 17 mokinių, iš 

jų pagrindinį muzikinį FŠP ugdymą – 6, pagrindinį dailės FŠP ugdymą  – 11, muzikos mėgėjų 

ugdymą – 12, saviraiškos dailės ugdymo programą – 11. Mokyklą baigusių mokinių amžius 12 – 16 

metų. 2021 m. rugsėjo – spalio mėn. į meno mokyklos dailės ugdymo programas įstojo mokytis        

27 vaikai ir jaunuoliai, o muzikinio ugdymo programas pasirinko 23 mokinys. 3 suaugę pasirinko 

mėgėjų tradicinio muzikavimo ugdymą, 1 – mėgėjų tradicinių amatų ugdymą.  Iš viso  rugsėjo 

mėnesį priimti 54 mokiniai. 2020-2021 m. m. buvo 17 muzikos  klasių, 16 komplektų,                      

dailės – 13 klasių, 18 komplektų. Iš viso 30 klasių, 34 komplektai. 2021-2022 m. m. yra 25 muzikos 

klasės, 16 komplektų. Dailės – 19 klasių, 13 komplektų. Iš viso 47 klasės, 31 komplektas.                 

Tarp jų mėgėjų tradicinių amatų 1 klasė (1 mokinys, jungiamas prie kitos klasės) ir mėgėjų tradicinio 

muzikavimo 2 klasės (9 mokiniams vyksta tik individualios pamokos); 

1.2.  2020-2021 m. m. mokykloje dirbo 30 mokytojų, iš jų turi kvalifikacinę kategoriją – 2 ekspertai, 

6 mokytojai metodininkai, 12 vyr. mokytojų, 9 mokytojai ir 1 mokytojas yra neatestuotas.                      

1 koncertmeisteris yra neatestuotas. 2020-2021 m. m. 29 mokytojai turėjo aukštąjį išsilavinimą,           

1 – aukštesnįjį, koncertmeisteris – aukštąjį išsilavinimą. 2021-2022 m. m. mokykloje dirba                   

30 mokytojų, iš jų 25 turi kvalifikacinę kategoriją – 2 ekspertai, 6 mokytojai metodininkai,                     

9 vyr. mokytojai, 8 mokytojai, 5 mokytojai ir 1 koncertmeisteris yra neatestuoti. 2021-2022 m. m. 

28 mokytojai turi aukštąjį išsilavinimą, 2 – aukštesnįjį; 



 

 

1.3.  2020-2021 ir 2021-2022 m. m. mokykloje dirbo 37 mokytojai ir koncertmeisteris. 35 mokytojai 

dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, 2 nedalyvavo. Koncertmeisteris dalyvavo 1 val. 

Vidutiniškai 5 ir daugiau dienų dalyvavo 14 mokytojų, 13 mokytojų – 3-4 dienas, 8 mokytojai – iki 

trijų dienų, 2 nedalyvavo. Iš viso 205,718 kvalifikacijos tobulinimo dienos, tai vienam mokytojui 

vidutiniškai tenka 5,872 dienų. 6 darbuotojai irgi tobulino kvalifikaciją, jiems tenka 20,5 dienos, 

vidutiniškai – 3,42 dienos, 3 darbuotojai nedalyvavo; 

1.4.  mokykloje veikia Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, Metodinė taryba, Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų atestacijos komisija. Mokyklos taryba sprendė lėšų panaudojimo, mokinių 

mokesčio už mokslą klausimus, svarstė veiklos, ugdymo planus, ataskaitas ir kt. Mokytojų taryba 

svarstė ugdymo organizavimo, pasiekimų, pažangumo, mokinių kėlimo į aukštesnes klases, mokinių 

mokyklos baigimo klausimus, skatinimo ir kt. Metodinė taryba tikslino sekančio mėnesio veiklą, 

nustatė mokytojų metodinės veiklos prioritetus mokykloje, numatė peržiūrų, perklausų laiką, 

inicijavo mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su 

kitomis švietimo įstaigomis, nagrinėjo ugdymo turinį, procesą, teikė siūlymus mokytojams, 

mokyklos vadovams, aptarė naujas ugdymo programas ir kt. Mokytojų ir pagalbos mokytojui 

specialistų atestacijos komisija sprendė klausimus susijusius su mokytojų atestacija, kvalifikacinių 

kategorijų suteikimu, tikslino, sudarė mokytojų atestacijos programą, aptarė atestacijos komisijos 

darbo reglamentą ir kt. 

Darbuotojų interesus atstovauja Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Vievio meno 

mokyklos organizacija; 

1.5.  meno mokykla įsikūrusi dviejuose renovuotuose pastatuose. Mokyklai priklausantys namai 

pastatyti 1865 metais, pradėti renovuoti 2010 m. spalio mėn., 2011 m. užbaigtas muzikos skyriaus 

pirmas aukštas, 2012 m. lapkričio mėn. užbaigtas dailės skyriaus pastatas, nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. 

užsiėmimai vyksta muzikos skyriaus antrame aukšte. Dailės skyriaus pastato pirmo aukšto plotas yra 

195,71 m2, antro – 106,27 m2, visas plotas – 301,98 m2. Muzikos skyriaus pastatas yra dviejų 

aukštų, abiejų jų plotas vienodas, po 218,23 m, bendras plotas – 436,46 m2. Muzikos skyriaus pastate 

yra salė, jos plotas – 59,47 m2. 2020 m. dėl klasių trūkumo muzikos pastato antrame aukšte 

perskirtos dvi klasės, įrengtos dvi darbo vietos mokytojams. 
 

Strateginiai tikslai: 

1. Gerinti ugdymo(-si) proceso kokybę. 

2. Kurti kultūringą, atvirą kaitai mokyklą. 

3. Turtinti materialinius išteklius, būtinus mokinių ugdymui(-si). 
 

  1 uždavinys. Užtikrinti mokinių individualaus mokymosi krūvio dermę su asmeniniais 

gebėjimais bei poreikiais.  
2021 m. nuo sausio mėnesio mokykloje organizuotas nuotolinis ugdymas, pakoreguotos tvarkos, 

parengti aprašai ir atsiskaitymų grafikai.  

Antrus – aštuntus metus besimokantiems muzikinio ugdymo programose mokiniams sudaryta 

galimybė rinktis ansamblio arba antro muzikos instrumento pamokas neviršijant ugdymo plane 

numatytų valandų skaičiaus. Mokiniai gali rinktis FŠP muzikinio ugdymo aštuonerių metų 

programą: pradinio muzikinio FŠP ugdymo 4 m. ir, baigę pradinį, pagrindinio FŠP ugdymo 4 m. 

programą arba mėgėjų NŠ ugdymo 4 m. programą. Baigus pagrindinį arba mėgėjų ugdymą – tęstinio 

ugdymo programą. Nebaigusiems pradinio ugdymo siūlome mėgėjų ketverių metų ugdymo 

programą. Ikimokyklinio amžiaus mokiniams siūloma ankstyvojo muzikinio ugdymo programa. 

Priklausomai nuo amžiaus, poreikių ir gebėjimų, norintiems mokytis dailės siūlomos ankstyvojo, 

pradinio FŠP ugdymo 4 m., pagrindinio FŠP ugdymo 4 m., saviraiškos 4 m. ir mėgėjų tradicinių 

amatų ugdymo 4 m. trukmės programos. Sudaryta galimybė dailės arba muzikinį ugdymą 

lankantiems mokiniams rinktis antrą (mokiniui pageidaujant ir trečią) meninio ugdymo 

programą. Mokykloje sukurti nauji ir papildyti buvę muzikiniai ansambliai. Sukurtas muzikinis 

meno kolektyvas (orkestras). Pastoviai repertuarą atnaujina smuikininkų, akordeonistų, pučiamųjų 

instrumentų ansambliai. Muzikinio meno kolektyvas (orkestras) rengia koncertinę programą. 

 



 

 

  2 uždavinys. Ugdymo turinio planavimą ir mokytojų patirtį panaudoti pamokos efektyvumui 

didinti.  
Sudaryta darbo grupė, diegiamas kolegialus grįžtamasis ryšys. Vyko darbo grupės pasitarimai, tema 

nagrinėta Metodinėse grupėse, Metodinėje taryboje, Mokytojų taryboje. Organizuoti 2 kvalifikacijos 

tobulinimo seminarai mokykloje (nuotoliniu būdu), 2 kvalifikacijos tobulinimo seminarai – išvykos 

į Palangos meno mokyklą, Rokiškio krašto Ilzenbergo dvarą. Organizuotos dvi metodinės dienos, 

viena atviros veiklos Dailės, tradicinių amatų ir muzikavimo diena. 1 metodinis pranešimas skaitytas 

tarptautinėje konferencijoje. Organizuoti pirmosios pagalbos ir higienos mokymai 

mokykloje.  Edukacinėse programose dalyvavo mokyklos mokytojai ir kiti darbuotojai. Seminarų 

temos parinktos atsižvelgiant į mokytojų pageidavimus nurodytus anketose bei mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimo išvadas ir rekomendacijas. 5 mokytojai dirbo lektoriais, dalinosi gerąja 

patirtimi mokykloje ir Palangoje, 4 mokytojas skaitė pranešimus ir vedė atviras pamokas kitose 

mokyklose (nuotoliniu ir kasdieniu būdu) Vilniuje, Alytuje, Elektrėnuose.  

Apie svarbesnius renginius, pasiekimus pastoviai buvo teikiama informacija spaudai, spausdinti 

straipsniai su nuotraukomis savaitraščiuose, organizuotos  išvykos su mokiniais į koncertus.  

Mokytojai dalyvavo seminaruose, konferencijose, profesinio tobulinimo kursuose, mokymuose ir 

kituose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose kasdieniu ir nuotoliniu būdu. 

Organizuoti teminiai koncertai ir parodos. 
 

  3 uždavinys. Atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimus, stengtis užtikrinti užduočių ir 

veiklos individualizavimą. 

Mokykloje eksponuotos 9 parodos, 5 virtualios parodos interneto prieigose, mieste 1, savivaldybėje 

1 paroda, 1 paroda eksponuotos Vilniuje, 1 – Kaune, 1 – Ilzenbergo dvare. Organizuota 15 koncertų 

mokykloje, kai kurie transliuoti nuotoliniu būdu. 1 koncertas vyko Ilzenbergo dvare. Koncertams, 

renginiams buvo kuriamos dekoracijos arba šventiniai akcentai, skirtos dailės skyriaus mokinių 

parodos. Rudens mugei sukurtas skulptūrinis akcentas ir eksponuotas miesto aikštėje. Savaitraščio 

„Elektrėnų Kronika“ išleistame 2022 m. kalendoriuje spausdintas dailės mokinio piešinys. 

Dalyvauta tarptautiniuose, respublikiniuose, apskrities konkursuose, festivaliuose ir kt., pasiekta 

rezultatų – 32 mokiniai tapo įvairių konkursų nugalėtojais. 

Tarptautinių konkursų laureatai: muzikos – 7, dailės – 1. Tarptautinių konkursų diplomantai: 

muzikos – 4. Respublikinių konkursų laureatai: muzikos – 16 (iš jų 2 didieji prizai).  Respublikinių 

muzikos konkursų diplomantai – 3. 

Savivaldybės dailės konkursų laureatai – 2. 

15 muzikos mokinių tapo mokykloje organizuoto konkurso „Laisvės šokis“ laureatais ir                        

15 – diplomantais. Mokytojai pelnė padėkos raštus už mokinių parengimą.  

Organizuoti renginiai:  

Lietuvos gitaros solistų ir ansamblių konkursas – festivalis „Džiazuojančios gitaros“;   

mokyklinis festivalis – konkursas „Laisvės šokis“; 

XIII renginys skirtas Lietuvos profesionaliems dailininkams ir kompozitoriams (M. K. Čiurlionis); 

atviros veiklos programa „Dailės, tradicinių amatų ir muzikavimo diena“ (ŠPC patvirtino                     

18 edukacinių programų); 

1 mokytojų koncertas Ilzenbergo dvare ir 1 mokytojų koncertas Vievio meno mokyklos lauko 

koncertų salėje. Dalyvauta viename dailės mokytojų tapybos plenere Ukmergėje. 
 

  4 uždavinys. Tobulinti mokyklos bendruomenės narių informavimo sistemą ir efektyvinti 

bendravimą, bendradarbiavimą.  
Maketuoti renginių lankstinukai, programos, parengti plakatai. 

Organizuoti atskirų specialybių mokinių koncertai mokykloje. Rengiami straipsniai su nuotraukomis 

apie mokyklą, kurie spausdinami vietiniuose laikraščiuose. Informacija apie renginius talpinama 

mokyklos interneto tinklapyje, mokyklos stenduose. 

Sudarytos darbo grupės, parengtos tvarkos ir pristatytos mokyklos bendruomenei:                        

mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas, muzikos ir dailės ugdymo programų 

atsiskaitymų grafikai, atnaujinta darbo apmokėjimo sistema, papildytas asmens duomenų apsaugos 



 

 

dokumentų paketas. Darbuotojams aktualūs dokumentai buvo persiųsti el. paštu ir supažindinti 

pasirašytinai, talpinami mokyklos interneto tinklapyje. 

Mokyklos bendruomenė dalyvavo visuotinėse pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“, 

skirtose Sausio 13 d. paminėti. Vasario 16 d. su mokiniams ir jų tėvais transliuotas nuotolinis 

minėjimas. Mokykloje organizuoti minėjimai Lietuvai svarbioms datoms pažymėti. Sukurti 8 video 

ir skelbiami YouTube platformoje, nuorodos talpintos mokyklos interneto tinklapyje. 

Mokytojai laiku gauna informaciją ir atlieka jiems pavestus darbus, naudojasi internetu, vyksta 

bendravimas su mokinių tėvais, mokytojais. Siekiama, kad tęstųsi bendradarbiavimas su kitomis 

švietimo įstaigomis. Bendruomenė informuojama apie mokyklos veiklą ir pasiekimus, nemažėja 

norinčių mokytis mokykloje mokinių skaičius.  
 

  5 uždavinys. Stiprinti mokyklos ryšius su vietos bendruomene, socialiniais partneriais.  
Pasirašytos 2 bendradarbiavimo sutartys. Socialiniais partneriais tapo Rokiškio muzikos mokykla ir 

Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla. 

Vykdydami meninę veiklą bendradarbiaujame, plečiame ir stipriname ryšius su socialiniais 

partneriais. Tęsiasi bendradarbiavimas su kitomis švietimo, kultūros ir socialinių paslaugų 

įstaigomis. Kartu su socialiniais partneriais organizuojami renginiai, vykdoma gerosios patirties 

sklaida. 

Organizuojant meninę veiklą, mokykla bendradarbiauja su Vievio seniūnija, Vievio biblioteka, 

Kultūros centru, vaikų lopšeliu – darželiu „Eglutė“, Vievio gimnazija, Vievio Jurgio Milančiaus 

pradine mokykla, logistikos centru „Finėjas“ ir kitais. Taip pat palaikomi ryšiai su respublikos meno, 

muzikos ir dailės mokyklomis, Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondu, garsiais rašytojais, 

kompozitoriais, dailininkais, muzikantais, pedagogais. 

Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginiai įtraukiant Palangos ir Rokiškio meno mokyklų 

mokytojus. 
 

  6 uždavinys. Atnaujinti ir turtinti reikiamų priemonių bazę, informacinių technologijų 

išteklius, būtinus mokinių gebėjimams ugdyti, mokytojų darbui tobulinti.  
Dauguma turimų informacinių technologijų išteklių pakanka mokinių gebėjimams ugdyti, 

modernizuoti ugdymo procesą. 

Nupirkta:  

daugiafunkcinis fotoaparatas renginių ir ugdymo proceso fiksavimui, nešiojamas kompiuteris, 

kopijavimo aparatas, 2 nešiojamos garso sistemos su akumuliatoriais ir belaidžiais mikrofonais, 

skirtos pamokoms ir renginiams, kompaktiškas mikšerinis pultas su efektais, šviesos efektų rinkinys 

su beviele valdymo sistema, 5 natų knygos, altinis saksofonas, strykai ir kiti priedai smuikui, 

perkusiniai instrumentai ir kt. 

Įsigyta medžiagų ir priemonių dailės ekspozicijoms organizuoti. 
 

  7 uždavinys. Užtikrinti higienos ir saugumo normas atitinkančias mokinių ugdymo sąlygas. 

Mokyklos ugdymo erdvės atitinka higienos normų reikalavimus. Abu mokyklos pastatai turi 

higienos pasus. 

Dailės pastato I aukšto klasėse ir laboranto patalpoje sutvarkytas apšvietimas.  

Nupirktos apsaugos priemonės (medicininės kaukės, guminės pirštinės) dezinfekcinio skysčiai, 

higienos ir valymo reikmenys. 
 

Informacija: 

  1. mokinių mokymosi pažangumo vidurkis viršija 8 balus. Meninės veiklos organizavimas ir 

dalyvavimas renginiuose, konkursuose bei pasiekti rezultatai kelia mokinių mokymosi motyvaciją; 

  2. kiekvieno pusmečio pabaigoje organizuojami mokinių koncertai tėvams, po koncertų mokytojai 

bendrauja su mokinių tėvais. Dailės mokiniai dalyvauja pusmečių mokinių darbų peržiūrose ir darbų 

pristatymuose tėvams, vyksta baigiamųjų darbų gynimas. Birželio mėnesį tėvai ir kiti norintys 

kviečiami dalyvauti atvirų durų dienoje, dailės, tradicinių amatų ir muzikavimo dienoje. Tėvai 

lankosi mokinių koncertuose, parodų pristatymuose. Organizuojami koncertai ir parodos, skirtos 



 

 

Vievio bendruomenei. Nuotolinis ugdymas pakoregavo bendravimą su tėvais – bendraujama 

naudojant nuotolinio darbo įrankius. 
 

 

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. 

Organizuoti 

kokybišką 

ugdymo(si) 

procesą 

nuotoliniu 

būdu esant 

karantino ar 

kitai  

ekstremaliai 

situacijai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobulinti 

technologines 

galimybes, turimas 

skaitmenines 

priemones, plėsti 

nuotolinės ugdymo 

aplinkos 

galimybes. 

Įdiegti mokykloje 

vieningą nuotolinio 

darbo sistemą. 

Siekiant kokybiško 

nuotolinio 

ugdymo/si 

organizavimo, 

numatyti pamokų 

tvarkaraščių 

koregavimą. 

Pamokų laiką 

koreguoti ugdymo 

procesą 

organizuojant 

nuotoliniu būdu.  

Vykdyti nuotolinio 

ugdomojo proceso 

priežiūrą, stebėti, 

analizuoti ir vertinti 

mokytojų veiklą, 

ugdymo rezultatus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Įsivertintos 

technologinės galimybės, 

turimos skaitmeninės 

priemonės, nuotolinės 

ugdymo(si) aplinkos 

taikymo galimybės, 

užtikrinant ne tik 

skaitmeninio mokymo 

turinio pasiekiamumą, 

bet ir bendravimą bei 

bendradarbiavimą 

ugdymo procesą vykdant 

realiuoju (sinchroniniu) 

ir / ar nerealiuoju 

(asinchroniniu) laiku.  

2. Įvertinta, ar visi 

mokiniai gali turėti 

prieigą prie pasirinktos 

programinės ar 

skaitmeninės įrangos 

mokymuisi nuotoliniu 

būdu, susitarta dėl 

galimų šios problemos 

sprendimo būdų. 

3. Įdiegta mokykloje 

vieninga nuotolinio 

darbo sistema, 

naudojama sutarta 

platforma. 

4. Pamokų trukmės 

laikas pritaikytas 

nuotoliniam ugdymui. 

Pertvarkyti pamokų 

tvarkaraščiai, pritaikyti 

ugdymo proceso 

organizavimui nuotoliniu 

būdu.  

5. Vykdytas nuotolinio 

ugdymo pamokų, 

atsiskaitymų stebėjimas, 

konsultavimas pagal 

Nupirkti du modemai 4G 

bevielio interneto ryšiui 

užtikrinti. Visi mokiniai turi 

prieigą prie pasirinktos 

programinės ar skaitmeninės 

įrangos mokymuisi nuotoliniu 

būdu. 

Grupinės pamokos gali būti 

trumpinamos 5 minutes, tas 

laikas skiriamas patalpų 

vėdinimui, dezinfekavimui. 

Direktoriaus 2021-01-07 

įsakymas Nr. V1-6             

„Dėl 2020-2021 mokslo metų 

II pusmečio pamokų 

tvarkaraščių tvirtinimo“.  

Direktoriaus 2021-09-10 

įsakymas Nr. V1-95            

„Dėl Elektrėnų sav. Vievio 

meno mokyklos 2021-2021 

mokslo metų I pusmečio 

pamokų tvarkaraščio ir 

mokytojų darbo grafiko 

patvirtinimo“. 
 

Vykdytas nuotolinio ugdymo 

pamokų, atsiskaitymų 

stebėjimas, konsultavimas 

pagal suderintą su mokytojais 

planą. Parengti vaizdo įrašai, 

Metodinėse grupėse, Mokytojų 

tarybos posėdžiuose aptarta 

ugdymo kokybė, atsiskaitymai. 

Vaizdo įrašai panaudoti kuriant 

video apie mokyklą (sukurti 8 

video viešinami interneto 

erdvėse. 

Direktoriaus 2021-09-10 

įsakymas Nr. V1-94           

„Dėl Elektrėnų sav. Vievio 

meno mokyklos 2021-2022 



 

 

  suderintą su mokytojais 

planą. Vadovų ir jų 

paskirtų metodinių 

grupių pirmininkų, 

mokytojų, dalyvaujančių 

kolegialaus grįžtamojo 

ryšio komandose, 

grupėse, netrikdant 

nuotolinio ugdymo 

organizavimo bei 

vykdymo proceso, atlikta 

pamokų tiesioginė ar 

vaizdo įrašų stebėsena, 

teiktos konsultacijos 

mokytojams. 

6. Peržiūrėtas nuotolinio 

ugdymo organizavimo 

tvarkos aprašas. 

mokslo metų I pusmečio 

mokytojų darbo priežiūros ir 

grafiko tvirtinimo“. 

Direktoriaus 2021-01-05 

įsakymas „Dėl Elektrėnų sav. 

Vievio meno mokyklos    

2020-2021 mokslo metų          

II pusmečio mokytojų darbo 

priežiūros grafiko ir 

kuruojančio vadovo 

patvirtinimo“. 
 

Perorganizuotas 

koncertmeisterių ir kitų 

darbuotojų darbas. 

Direktoriaus 2021-01-27 

įsakymas Nr. V1-14            

„Dėl Elektrėnų sav. Vievio 

meno mokyklos darbuotojų 

darbo organizavimo karantino 

laikotarpiu tvarkos“. 

Direktoriaus 2021-01-29 

įsakymas Nr. V1-19            

„Dėl mokytojų ir 

koncertmeisterių darbo 

organizavimo karantino 

laikotarpiu“. 

Direktoriaus 2021-03-01 

įsakymas Nr. V1-33           

„Dėl mokytojų ir 

koncertmeisterių darbo 

organizavimo karantino 

laikotarpiu“. 
 

Mokytojai su mokiniais 

aktyviai dalyvavo meninėje 

veikloje. 

Direktoriaus įsakymai dėl 

mokinių dalyvavimo 

nuotoliniuose konkursuose: 

„Linksmoji polkutė 2021“, 

„Žiemas pasaka 2021“, 

„Karališkasis barokas“, 

„Naujieji atradimai“, „Laisvės 

šokis“, „Džiazuojančios gitaros 

- 2021“, „Vilnius 2021“, 

„Skambioji klaviatūra“, 

„Accobarokas plius“,  

„III respublikinis Šakių miesto 

pianistų konkursas“, 

„Akordeono virtuozų fiesta“, 

„CREATIVAS“ (Ispanija). 
 



 

 

Mokytojai dirbo vertinimo 

komisijose ir atliko kitus 

bendruomenei naudingus 

darbus. 

Direktoriaus 2021-03-03 

įsakymas Nr. V1-34            

„Dėl Augenio Kaspučio 

dalyvavimo dailės olimpiados 

II-ojo etapo vertinimo 

komisijoje“                

(nuotolinė Zoom platforma). 

Direktoriaus 2021-04-20 

įsakymas Nr. V1-57           

„Dėl leidimo organizuoti 

viktoriną („Muzikiniai 

laipteliai“ nuotoliniu būdu per 

Zoom platformą). 
 

Atsižvelgiant į karantininę 

situaciją nuolat peržiūrimi ir 

pritaikomi efektyviam darbui 

užtikrinti darbuotojų darbo 

grafikai. 

Direktoriaus 2021-03-19 

įsakymas Nr. V1-41           

„Dėl Elektrėnų sav. Vievio 

meno mokyklos darbuotojų 

darbo organizavimo karantino 

laikotarpiu tvarkos“. 

Direktoriaus 2021-03-19 

įsakymas Nr. V1-42            

„Dėl mokytojų ir 

koncertmeisterių darbo 

organizavimo karantino 

laikotarpiu“. 
 

Atsižvelgiant į mokytojų 

prašymus ir esamas galimybes, 

perorganizuojamas ugdymo 

procesas. 

Direktoriaus 2021-03-25 

įsakymas Nr. V1-47           

„Dėl Dainos Daubarienės 

darbo karantino laikotarpiu“. 

Direktoriaus 2021-03-13 

įsakymas Nr. V1-51 

direktoriaus 2021-03-19 

įsakymo Nr. V1-42              

„Dėl mokytojų ir 

koncertmeisterių darbo 

organizavimo karantino 

laikotarpiu pakeitimo“. 
 



 

 

Sklandžiai organizuoti 

atsiskaitymai, egzaminai, 

parengtas jų vykdymo tvarkos 

aprašas. Peržiūrėti 

koncertmeisterių ir kitų 

darbuotojų darbo grafikai.  

Direktoriaus 2021-05-06 

įsakymas Nr. V1-66           

„Dėl Elektrėnų sav. Vievio 

meno mokyklos 2020-2021 m. 

m. baigiamųjų, keliamųjų 

egzaminų, atsiskaitymų 

vykdymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. 

Direktoriaus 2021-05-21 

įsakymas Nr. V1-70            

„Dėl mokytojų ir 

koncertmeisterių darbo 

organizavimo karantino 

laikotarpiu“. 

Direktoriaus 2021-05-21 

įsakymas Nr. V1-71           

„Dėl Elektrėnų sav. Vievio 

meno mokyklos darbuotojų 

darbo organizavimo karantino 

laikotarpiu tvarkos“. 

1.2. Kurti 

palankią 

savitarpio 

ugdymo(si) 

aplinką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizuoti mokinių 

ir mokytojų 

poreikius, 

lūkesčius.  

Įtraukti mokinius 

dalyvauti kuriant 

mokyklos aplinką, 

bendravimo 

skaitmeninėje 

aplinkoje kultūrą. 

Gerinti emocinę 

aplinką, kurti 

mokymąsi 

stimuliuojančią 

aplinka mokykloje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vadovautasi mokyklos 

veiklos įsivertinimo 

ataskaitos išvadomis, 

aptarti mokinių ir 

mokytojų poreikiai, 

lūkesčiai Mokytojų 

tarybos posėdyje. 

2. Organizuotas 

visuotinis mokinių 

susirinkimas, aptartos 

naujovės ir tvarka 

ugdant(is) kasdieniu ir 

nuotoliniu būdu, 

bendravimo 

skaitmeninėje aplinkoje 

kultūra. 

3. Parengti renginių 

įrašai, virtualios parodos 

ir talpinamos mokyklos 

interneto tinklapyje.   

4. Mokyklos 

bendruomenė informuota 

apie renginius 

pasitelkiant interneto 

teikiamas galimybes. 

 

 

Parengta mokyklos veiklos 

įsivertinimo ataskaita, išvados 

ir rekomendacijos pristatytos 

Mokytojų tarybos posėdyje 

2021-01-12, protokolo Nr. 1 ir 

Mokyklos tarybos posėdyje 

2021-01-20, protokolo Nr. 1. 

Direktoriaus 2021-02-02 

įsakymas Nr. V1-23                   

„Dėl Elektrėnų sav. Vievio 

meno mokyklos 2020 metų 

veiklos kokybės įsivertinimo 

ataskaitos patvirtinimo“. 

Sudaryta darbo grupė tęsti 

veiklos kokybės įsivertinimą 

atsižvelgiant į išvadas ir 

rekomendacijas 

Direktoriaus 2021-02-03 

įsakymas Nr. V1-24            

„Dėl Elektrėnų sav. Vievio 

meno mokyklos 2021 metų 

veiklos kokybės įsivertinimo 

darbo grupės sudarymo“. 
 

2021 m. rugsėjo 15 ir 23 d. 

15.40 val.  Vievio meno 

mokyklos lauko koncertų 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

salėje vyko meno mokyklos 

mokinių susirinkimai. Aptartos 

ugdymo organizavimo 

aktualijos dirbant kasdieniu ir 

nuotoliniu būdu, bendravimo 

skaitmeninėje aplinkoje 

kultūra, nors mokytojai 

nusiskundimų neišsakė. 

Mokiniai žino elgesio normas 

naudojant nuotolinio darbo 

įrankius. 
 

Sukurti ir įkelti į „YouTube“ 

kanalą 8 renginių įrašai: 

Lietuvos Respublikos  

valstybės atkūrimo dienos  

Vasario 16-osios minėjimas.  

Renginio nuoroda:  

https://youtu.be/HXLPfi293jQ 

Kovo 11-osios šventės 

minėjimas. Renginio nuoroda: 
https://youtu.be/8lnOMAqQw_s 

Lietuvos gitaros solistų ir 

ansamblių  

konkursas – festivalis 

„DŽIAZUOJANČIOS 

GITAROS – 2021“. 

Renginio pristatymo nuorodos: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=DbWmpvx98Gk 

https://www.youtube.com/watc

h?v=IN1_ilhOgGY&t=133s 

https://youtu.be/9PplwIqyjeE 

XIII renginys, skirtas  

Lietuvos profesionaliems 

kompozitoriams ir 

dailininkams.  

Renginio nuoroda: 

https://youtu.be/OSOgro1t3Vc 

20-asis koncertas  

,,Rudens džiazas” 

Koncerto nuoroda: 

https://youtu.be/StauWWqsfiM

Filmas  

,,Kalėdinė mozaika 2021“ 

Filmo nuoroda: 

https://youtu.be/5JOx9mkDo-g 

Mokyklos internetinėje 

svetainėje nuolat skelbiama 

aktuali informacija: projektų, 

koncertų, parodų plakatai, 

susirinkimų skelbimai, 

mėnesių veiklos planai ir kt. 

https://youtu.be/HXLPfi293jQ
https://youtu.be/8lnOMAqQw_s
https://www.youtube.com/watch?v=DbWmpvx98Gk
https://www.youtube.com/watch?v=DbWmpvx98Gk
https://www.youtube.com/watch?v=IN1_ilhOgGY&t=133s
https://www.youtube.com/watch?v=IN1_ilhOgGY&t=133s
https://youtu.be/9PplwIqyjeE
https://youtu.be/OSOgro1t3Vc
https://youtu.be/StauWWqsfiM
https://youtu.be/StauWWqsfiM
https://youtu.be/5JOx9mkDo-g


 

 

1.3. Plėtoti 

mokytojų 

kompetencijas 

paremiant ir 

skatinant. 

Vykdyti mokytojų 

apklausą, 

išsiaiškinti 

kvalifikacijos 

tobulinimo poreikį. 

Organizuoti 

kvalifikacijos 

tobulinimo kursus, 

seminarus, 

mokymus, 

metodines dienas 

mokykloje.  

Mokytojams nuolat 

teikti informaciją 

apie kvalifikacinius 

renginius. 

Skatinti mokytojų 

asmeninį sieki 

tobulėti, dalytis 

gerąja patirtimi 

pagal galimybę 

skiriant lėšų. 

 

 

1. Parengtos anketos ir 

įvykdyta apklausa dėl 

kvalifikacijos renginių 

organizavimo 

mokytojams. 

2. Atsižvelgiant į 

apklausos rezultatus 

organizuoti kvalifikacijos 

tobulinimo seminarai ir 

kiti renginiai. 

3. Mokytojams nuolat 

teikta informacija apie 

kvalifikacijos kėlimo 

kursus, seminarus, 

mokymus.  

Pagal galimybę skirtos 

lėšos mokytojams 

vykusiems dalyvauti 

kvalifikacijos 

renginiuose. 

Sudarytos galimybės 

dalyvauti metodinėse 

dienose, atviros veiklos 

programose, dalintis 

gerąja patirtimi.  

4. Mokslo metų 

pabaigoje organizuotas 

renginys, pagerbti 

mokytojai ir mokiniai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anketinė apklausa vykdyta 

2021 m. sausio – vasario 

mėnesiais, dalis respondentų 

apklausti naudojant popierines 

anketas, o mokytojai – 

naudojant e-dienyną. 

Direktoriaus 2021-01-07 

įsakymas Nr. V1-7 „Dėl 

Adelės Kasputienės vykdomos 

apklausos“. Parengta ataskaita, 

pristatyta Mokytojų tarybos 

posėdyje 2021-06-03 protokolo 

Nr. 2. Anketoje buvo siūloma 

vykti į kvalifikacinę kelionę 

aplankant Palangos meno 

mokyklą, numatyta programa. 

Išvadoje nustatyta daugumai 

darbuotojų palankiausia 

kvalifikacinės kelionės data, 

išsiaiškintos mokytojų 

pageidaujamos kitų 

kvalifikacinių seminarų temos.       

Organizuotos dvi metodinės 

dienos mokykloje.                 

Direktoriaus 2021-04-07 

įsakymas Nr. V-49              

„Dėl metodinės dienos 

organizavimo“. 

Direktoriaus 2021-11-03 

Nr.V1-125 „Dėl metodinės 

dienos organizavimo“ 

Metodinė diena vyko 

nuotoliniu būdu balandžio 8 d. 

nuo 10 val. Vienas pranešimas 

ir atvira pamoka vyko 

savivaldybės mastu, 

registracija www.semiplius.lt. 

Dar vienas pranešimas buvo 

skaitytas mokyklos 

mokytojams. 

Lapkričio 3 d. vyko metodinė 

diena kasdieniu ir nuotoliniu 

būdu, registracija Elektrėnų 

savivaldybės mokytojams 

www.semiplius.lt.   

Parengtos formos ir 

organizuotos pranešimų bei 

atviros pamokos refleksijos. 



 

 

Lektoriams ir dalyviams 

išduotos pažymos.  

Organizuoti kvalifikacijos 

tobulinimo seminarai 

mokykloje.                               

Direktoriaus 2021-04-07 

įsakymas Nr. V1-50            

„Dėl kvalifikacijos tobulinimo 

seminarų organizavimo“.   

Seminarai vyko balandžio 9 d. 

nuo 13 ir 18 val. Pakviesti du 

lektoriai, vyko 6 ak. val. ir 3 

ak. val., dalyvavusiems 

mokyklos bendruomenės 

nariams išduoti pažymėjimai.  

Organizuota metodinė, atviros 

veiklos programa Dailės, 

tradicinių amatų ir muzikavimo 

diena.                   

Direktoriaus 2021-06-08  

įsakymas Nr. V1-75            

„Dėl leidimo organizuoti 

atviros veiklos programą 

„Dailės, tradicinių amatų ir 

muzikavimo diena““.              

Metodinė atviros veiklos 

programa vyko 2021 m. 

birželio 9 d., programoje 

edukatoriais dirbo 20 

mokytojų, programa suderinta 

su Elektrėnų sav. Švietimo 

paslaugų centru.         

Dalyviams ir edukatoriams 

išduotos pažymos.                                            

Organizuotos kvalifikacijos 

tobulinimo kelionės – 

seminarai.                         

Direktoriaus 2021-06-10 

įsakymas Nr. V1-76            

„Dėl leidimo organizuoti 

kvalifikacijos tobulinimo 

kelionę – seminarą“. 

Organizuotas kvalifikacijos 

tobulinimo seminaras – kelionė 

į Rokiškio kraštą 2021 m. 

birželio 12 d., tema 

„Tarpasmeninių emocinių 

kompetencijų ugdymas“, 



 

 

dalyviai gavo kvalifikacijos 

kėlimo pažymėjimus.                                  

Kvalifikacijos tobulinimo 

renginio – kelionės į Palangą 

organizavimas.                    

Direktoriaus 2021-11-04 

įsakymas Nr. V1-124 „Dėl 

edukacinės kelionės į Palangą“.           

Sudaryta programą, suburti      

5 lektoriai. Kelionė vyko 2021 

m. lapkričio 5 d., dalinomės 

patirtimi Palangos Stasio 

Vainiūno meno mokykloje, visi 

dalyviai gavo kvalifikacijos 

kėlimo pažymėjimus.                      

Mokytojai ir kiti darbuotojai 

patobulino bendrąsias ir 

specialiąsias kompetencijas.    

Mokytojams nuolat el. paštu 

teikiama informacija apie 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginius bei tam skiriamos 

lėšos. Mokytojai informuoti 

apie lėšas, galimas naudoti 

kvalifikacijos kėlimui.     

Mokslo metų pabaigoje 

organizuotas renginys, 

padėkomis apdovanoti 

mokytojai ir mokiniai. 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

 

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. Parengtas asmens duomenų saugumo 

pažeidimų valdymo tvarkos.                                 

Direktoriaus 2021-04-19 įsakymas Nr. V1-54     

„Dėl asmens duomenų saugumo pažeidimų 

valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Darbuotojai supažindinti su asmens 

duomenų saugumo pažeidimų valdymo 

tvarkos aprašu, reglamentuojančiu 

asmens duomenų saugumo pažeidimų 

nustatymo, tyrimo, pašalinimo ir 

pranešimo apie juos Vievio meno 

mokykloje tvarką. 



 

 

3.2. Parengtas mokinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimo tvarkos aprašas. Direktoriaus 2021-12-21 

įsakymas Nr. V1-145 „Dėl Elektrėnų sav. Vievio 

meno mokyklos mokinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Sudaryta ir mokyklos direktoriaus 

įsakymu patvirtinta darbo grupė 

mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo ir atsiskaitymų baigus 

programą ar jos dalį tvarkai parengti. 

Parengtas mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo tvarkos projektas 

aptartas Metodinėje taryboje,  

Mokytojų taryboje. 

3.3. Sudaryta renginio Lietuvos medicinos 

darbuotojų dienai paminėti organizavimo darbo 

grupė ir parengta programa.                                   

Direktoriaus 2021-04-22 įsakymas Nr. V1-58  

„Dėl renginio Lietuvos medicinos darbuotojų dienai 

paminėti organizavimo“. 

Suderinta renginio programa, 

organizuotas pavežėjimas, sunkvežimis 

papuoštas sveikinimo tekstais ir 

mokyklos užrašu. Skambėjo muzikiniai 

sveikinimai. Informacija spausdinta 

Elektrėnų krašto savaitraščiuose. 
 

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.    

 

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□       3x       4□ 

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

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

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

siekiant rezultatų 

1□      2□       3□       4x 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4x 

 

 



 

 

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 X 

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. 

 

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. Įdiegti strateginio 

planavimo sistemą  

 

1. Parengtas 

Elektrėnų sav. 

Vievio meno 

mokyklos 2023-2027 

m. strateginio plano 

projektas 

 

 

 

1. Sudaryta ir mokyklos direktoriaus 

įsakymu patvirtinta strateginio plano 

rengimo darbo grupė.  

2. Parengtas strateginio plano projektas 

pristatytas mokyklos bendruomenei 

(patalpintas mokyklos interneto puslapyje), 

Mokytojų tarybos ir Mokyklos tarybos 

posėdžiuose. 

3. Vievio meno mokyklos strateginio plano 

projektas pateiktas Elektrėnų savivaldybės 

administracijai 2022 m. gruodžio mėnesį. 

4. Mokyklos direktoriaus įsakymu 

patvirtintas strateginis planas, kurio tikslai 

ir uždaviniai dera su šalies ir savivaldybės 

švietimo prioritetais. 

5. Atliktas mokyklos įsivertinimas, kurio 

išvados padės parengti strateginį planą. 

8.2. Plėtoti 

bendradarbiavimą su 

1. Gerosios patirties 

sklaida. 

1. Organizuotas mokyklos meninės veiklos 

integravimas į Jubiliejinius Vievio miesto 

renginius. 



 

 

šalies mokyklomis, 

socialiniais partneriais. 

2. Ugdymo turinio 

įvairovės didinimas.  

3. Inicijuoti nauji 

projektai, renginiai.  

4. Motyvuoti 

mokiniai ir 

mokytojai.  

2. Parengtos programos ir organizuotos  

dvi edukacinės išvykos pas socialinius 

partnerius, dalintasi gerąja patirtimi. 

3. Peržiūrėtos individualios mokinio 

programas ir ilgalaikiai planai.  

4. Mokytojai skatinti atnaujinti repertuarą, 

įvairinti užduotis, dalintis gerąja patirtimi 

metodinėse dienose, atviros veiklos Dailės 

ir muzikavimo dienoje.  

5. Pasirašytos ne mažiau kaip dvi naujos 

bendradarbiavimo sutartys. 

6. Organizuoti renginiai, koncertai, 

parodos išnaudojant socialinių partnerių 

turimas patalpas. 

7. Dalyvauta socialinių partnerių 

organizuojamuose renginiuose, 

konkursuose, festivaliuose ir kt. ne mažiau 

kaip 25 mokiniai ir 10 mokytojų. 

8.3. Kurti stabilų ir 

palankų personalo 

mikroklimatą. 

1. Įstaigoje sukurtas 

palankus 

mikroklimatas. 

 

 

1. Sudarytos darbo grupės ir peržiūrėtos 

mokyklos Darbo tvarkos taisyklės,  Etikos 

kodeksas, darbo apmokėjimo sistema.  

2. Su pakeitimais supažindinta mokyklos 

bendruomenė, suderinta su darbuotojus 

atstovaujančia organizacija, Mokyklos 

taryba. 

3. Organizuotas seminaras mokyklos 

darbuotojams ir tėvams apie elgesio 

normas, etiką, bendravimą ir elgesio 

priežastingumą, savianalizę.  

4. Du kartus per metus inicijuoti pokalbiai 

su mokytojais, surinkti jų pasiūlymai ir 

pageidavimai mokyklos veiklai tobulinti. 

Su kitais darbuotojais organizuoti 

pokalbius kartą per metus. 

5. Birželio mėnesį organizuotas renginys 

mokiniams, mokytojams ir kitiems 

darbuotojams pagerbti. 

8.4. Efektyviai valdyti 

įstaigos finansinę 

situaciją. 

1. Sukurta efektyvi 

finansinė sistema 

1. Patobulinta įstaigos darbo apmokėjimo 

sistema. 

2. Sudarytas 2022 m. planuojamų vykdyti 

viešųjų pirkimų planas. 

3. Atlygio už mokinių mokslą mokykloje 

surinkimo priežiūra. 

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

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)                                                                                                               
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

9.1. Žmogiškieji faktoriai (nedarbingumas, kt.) 

9.2. Nepakankamas finansinių išteklių kiekis. 

 


