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I SKYRIUS 

PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių kalendorinių metų veiklos rezultatai 
 

Metinės užduotys (toliau – 
užduotys) 

Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo 
rodikliai (kiekybiniai, 

kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, 
kuriais vadovaudamasis 

vadovas vertins, ar nustatytos 
užduotys yra įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 
rodikliai 

1.1.    

1.2.    

1.3.    

 
2. Einamųjų metų užduotys 
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys) 
 

Užduotys Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo 
rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, 

laiko ir kiti rodikliai, kuriais 
vadovaudamasis vadovas vertins, 

ar nustatytos užduotys yra 
įvykdytos) 

2.1. Modernizuoti ugdymo ir 

ugdymosi aplinkas    

Įrengtos dvi 

kompiuterizuotos klasės su 

midi klaviatūromis  

Naujos ir patrauklios ugdymo 

metodikos, darbas  su 

kompiuterinėmis 

muzikinėmis programomis  

skatins mokinių motyvaciją 

Iki rugsėjo 1 d. įrengtos dvi 

kompiuterizuotos klasės su midi 

klaviatūromis (24 darbo vietos). 

Pagerės 20 proc. mokinių 

lankomumas muzikos rašto ir 

kultūros pažinimo, solfedžio bei 

muzikos istorijos dalykų 

pamokose                  

2.2. Organizuoti mokytojų 

tobulinimąsi ir gerosios patirties 

sklaidą 

Perimta geroji patirtis iš 

Lietuvos ir užsienio šalių 

muzikos pedagogų dėl 

ugdytinių ir profesionalų 

muzikos koncertų 

organizavimo ir vykdymo 

 

 

 2018-03-08–11 dienomis 

organizuotas tarptautinis 

kamerinių ansamblių konkursas  

„Muzikinė akvarelė – 2018“. 

Surengtas seminaras- 

praktikumas „Kamerinės 

muzikos specifika, stilistika ir 

improvizavimo galimybės“. 

Dalyvavo 90 proc. mokyklos 

mokytojų 
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2.3. Plėsti koncertinę veiklą, 

bendravimą ir bendradarbiavimą su 

rajono ir respublikos kultūrinėmis 

įstaigomis, socialiniais partneriais, 

rajono ikimokyklinio ugdymo, FŠPU 

ir bendrojo ugdymo mokyklomis 

 

Mokyklos bendruomenės 

dalyvavimas koncertinėje 

veikloje gerins saviraišką, 

ugdys mokymosi 

bendradarbiaujant 

kompetenciją, suteiks 

koncertinę patirtį 

 02–10 mėnesiais vestos 

edukacinės pamokos- koncertai 

„Lietuvos šimtmečiui“ vaikų ir 

jaunimo užimtumo centre, 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose. Mokyklos mokinių ir 

mokytojų koncertas Ilzenbergo 

dvare 2018-06-09 dieną 

2.4. Inicijuoti mokyklos mokinių 

styginio ansamblio repertuaro 

parengimą 

Koncertuojantis Muzikos 

mokyklos mokinių styginis 

ansamblis 

Iki metų pabaigos organizuoti 3 

styginio ansamblio vieši 

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

neigiamos įtakos šių užduočių įvykdymui) 
(pildoma kartu suderinus su darbuotoju) 
 

3.1. Lėšų trūkumas dėl pasikeitusių ekonominių sąlygų. 

3.2. Žmogiškieji faktoriai (nedarbingumas) 

3.3. 

 
II SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS VERTINIMAS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 
 
4. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis vertinimas 
 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

4.1. Darbuotojas įvykdė užduotis ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo 
rodiklius 

Labai gerai □ 

4.2. Darbuotojas iš esmės įvykdė užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai □ 

4.3. Darbuotojas įvykdė tik kai kurias užduotis pagal sutartus vertinimo 
rodiklius 

Patenkinamai □ 

4.4. Darbuotojas neįvykdė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai □ 

 
5. Pasiūlymai, kaip darbuotojui tobulinti kvalifikaciją 
(nurodoma, kokie mokymai siūlomi darbuotojui) 
 

5.1. 

5.2. 

 
III SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

6. Vertinimo pagrindimas ir siūlymai:  _______________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________________________  
 
Meras Kęstutis Tubis __________ _________________ 
 (vadovo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 

 
               Direktorė __________                                      Kristina Vičinienė 
 (darbuotojo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 

 
Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku/nesutinku: 

 (ko nereikia, išbraukti) 
 
________________________________________ ___________ ______________ 
(darbuotojų atstovavimą įgyvendinančio asmens pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 

______________ 
 

 


