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2019-01-18 Nr. ________  

Širvintos 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

Širvintų meno mokykla vykdo neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą 

papildančias programas, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas. 

Širvintų meno mokykloje yra 3 skyriai: Dailės, Muzikos skyriai ir Neformaliojo švietimo 

centras (nuo 2018 m. liepos 1 d., po Širvintų rajono švietimo centro reorganizavimo prijungimo 

prie Širvintų meno mokyklos būdu). Dailės skyriuje mokosi 98 mokiniai, Muzikos – 157. 

Neformaliojo švietimo centre programas, finansuojamas Neformaliojo vaikų švietimo krepšelio 

lėšomis, lanko 241 mokinys. Meno mokykloje dirba 30 darbuotojų, iš jų – 25 pedagogai.  

Meno mokyklos veiklos tikslai: ugdyti vaikų ir jaunimo menines kompetencijas, tenkinant 

saviraiškos ir kūrybos poreikius, puoselėti lietuviškas menines tradicijas, formuoti aktyvų ir 

kultūringą visuomenės ir bendruomenės pilietį; sudaryti sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą, 

tenkinti pažinimo poreikius, tobulinti įgytą kvalifikaciją, įgyti papildomų kompetencijų; tenkinti 

mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės 

nariais. 

Širvintų meno mokyklos veikla 2018 metais buvo organizuojama vadovaujantis Širvintų 

meno mokyklos 2018 metų veiklos planu, patvirtintu Širvintų meno mokyklos direktoriaus 2018 

m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 14-V „Dėl Širvintų meno mokyklos 2018 metų veiklos plano 

patvirtinimo“, ir Širvintų meno mokyklos veiklos plano papildymu, patvirtintu Širvintų meno 

mokyklos direktoriaus 2018 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 55-V „Dėl Širvintų meno mokyklos 2018 

metų veiklos plano papildymo “. 

Įgyvendinant Širvintų meno mokyklos 2018 metų veiklos plano tikslą „Kokybiškų švietimo 

paslaugų teikimas“ didelis dėmesys skirtas ugdymo proceso organizavimui, ugdymo kokybės 

užtikrinimui. Ugdymo procesas planuojamas ir organizuojamas pagal Rekomendacijas dėl meninio 

formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-48 „Dėl 

rekomendacijų dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir 

įgyvendinimo patvirtinimo“. Rekomendacijomis siekiama formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

kokybės, vienodos meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo sampratos ir programų dermės 

Lietuvos švietimo sistemoje. Vadovaujantis šiomis rekomendacijomis parengta ir patvirtinta 13 

pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų, 2 pradinio ir 

pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos (Širvintų meno mokyklos 

direktoriaus 2018 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. 60-V „Dėl neformaliojo švietimo ir formalųjį 

švietimą papildančių programų tvirtinimo“).   

Muzikos skyriuje mokiniai turi galimybę mokytis fortepijono, smuiko, violončelės, trimito, 

kanklių, akordeono, chorinio dainavimo (fortepijono) specialybių. 2018–2019 mokslo metais 

įsteigta nauja  specialybė – saksofonas. Atsižvelgiant į tėvų prašymus ir Meno mokyklos galimybes 

nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. chorinio dainavimo (fortepijono), akordeono, fortepijono, o nuo 2018 m. 

rugsėjo 1 d. – saksofono specialybių vaikai mokosi ne tik Širvintose, bet ir Bartkuškio mokykloje-

daugiafunkciame centre, kur sudarytos geros ugdymo(si) sąlygos. Vaikams nereikia važiuoti į 

rajono centrą. Muzikos pamokų tvarkaraštis sudarytas atsižvelgiant į mokinių individualius 
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poreikius. Pagal pradinio muzikinio ugdymo programą Bartkuškio mokykloje-daugiafunkciame 

centre mokosi 13 Muzikos skyriaus mokinių.  

Dailės skyriuje mokiniai mokosi dailės pažinimo ir raiškos, piešimo, tapybos, kompozicijos, 

keramikos, skulptūros, grafikos, dailėtyros dalykų. Nuo 2018 metų rugsėjo 1 dienos 6 klasės 

mokiniai mokosi naujo dalyko – grafinio dizaino. 

Širvintų meno mokyklos mokiniai mokosi ir pagal neformaliojo švietimo programas. 5–7 

metų vaikai ugdomi pagal ankstyvojo muzikinio ugdymo programą, kurios tikslas – atrasti ir ugdyti 

kiekvieno vaiko muzikinius gebėjimus. Pagal šią programą ugdoma 14 vaikų. Atsižvelgiant į 

mokinių tėvų prašymus mokykloje nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. įsteigtos 2 ankstyvojo dailės ugdymo 

grupės. Vaikai, mokydamiesi pagal ankstyvojo dailės ugdymo programą, supažindinami su 

skirtingomis (spalvinės, grafinės, erdvinės) meninės raiškos galimybėmis, kūrybinėmis 

priemonėmis. 2018–2019 mokslo metais pagal šią programą mokosi 24 mokiniai. 

Mokiniai, baigę pagrindinio muzikinio ugdymo programas, gali mokytis pagal išplėstinio 

muzikinio ugdymo programą, kurios paskirtis – muzikinių gebėjimų ir saviraiškos plėtojimas, 

muzikinių kompetencijų tobulinimas. 2018–2019 mokslo metais mokosi 6 mokiniai. 

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, baigę pradinio arba pagrindinio muzikinio formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo programas, turi galimybę mokytis pagal meninės saviraiškos 

programą.  

Meno mokykloje organizuoti Mokytojų tarybos, Mokyklos tarybos posėdžiai, kuriuose buvo 

aptarti ugdymo organizavimo ir mokyklos veiklos klausimai (ugdymo plano, metinio veiklos plano 

rengimas ir įgyvendinimas, mokinių pasiekimų aptarimas, mokyklos veiklos finansavimo 

klausimai, strateginio plano rengimas). 

Organizuoti baigiamieji egzaminai Muzikos skyriuje, darbų peržiūros,  gynimas Dailės 

skyriuje, atsiskaitymo koncertai pasibaigus pusmečiui (25 renginiai). Daug dėmesio skirta mokinių 

ugdymui ne tik pamokose, bet ir skatinamas vaikų dalyvavimas koncertuose, parodose, 

konkursuose ir kt. Meno mokyklos mokiniai atstovavo Širvintų rajonui Lietuvos šimtmečio dainų 

šventėje „Vardan tos...“, dalyvavo koncertuose Širvintų pradinėje mokykloje, Širvintų „Atžalyno“ 

progimnazijoje, Širvintų r. kultūros centre („Miesto šventė“, „Linkėjimai Lietuvai“ kartu su Kijevo 

meno mokyklos simfoniniu orkestru, „Akordeono muzikos vakaras“), Širvintų socialinių paslaugų 

centre, Širvintų r. savivaldybės Igno Šeiniaus viešojoje bibliotekoje, Širvintų Šv. arkangelo 

Mykolo bažnyčioje ir kt. Veikė mokinių kūrybinių darbų parodos Širvintų rajono savivaldybėje, 

Širvintų r. savivaldybės kultūros centre, Širvintų r. savivaldybės Igno Šeiniaus viešojoje 

bibliotekoje. Meno mokyklos Muzikos ir Dailės skyriaus mokiniai atstovavo mokyklai 10 

respublikinių ir 4 tarptautiniuose festivaliuose ir konkursuose. Muzikos skyriaus mokiniai 

dalyvavo tarptautiniame akordeonistų konkurse-festivalyje, tarptautiniuose vokaliniuose 

festivaliuose „Žvaigždskaitys“ ir „Baltic brilliant“. Dailės skyriaus mokiniai siuntė darbus 

tarptautiniam konkursui „Slavų šaltinis“. Muzikos skyriaus mokiniai dalyvavo respublikiniame 

konkurso „Žvaigždskaitys“ etape, atstovavo Širvintų rajonui respublikiniame Lietuvos vaikų ir 

moksleivių televizijos konkurse „Dainų dainelė“, respublikiniame chorų festivalyje „Dainų 

mozaika“, respublikiniame jaunųjų pianistų konkurse, respublikiniame jaunųjų atlikėjų-pianistų 

konkurse „Muzikos pavasaris“, respublikiniame akordeonistų konkurse, šalies jaunųjų atlikėjų 

konkurse POP JAZZ 2018. Dailės skyriaus mokiniai pateikė darbus respublikiniams kūrybinių 

darbų konkursams: „Mes užaugome laisvi“, „Kalėdinis atvirukas“, „Lietuva mūsų ženkluose“. 59 

procentai konkursuose ir festivaliuose dalyvavusių mokinių užėmė prizines vietas, buvo 

apdovanoti laureatų diplomais. Ugdant mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas dalyvauta 

respublikiniame projekte „Muzika vienija mus“. 

Skirtas pakankamas dėmesys mokytojų profesiniam augimui. Įgyvendinta Mokytojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų 2016–2018 metų atestacijos programa, parengta perspektyvinė 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2019–2021 metų programa. Mokykloje dirba 21 

mokytojas, iš jų 2 mokytojai ekspertai, 6 mokytojai metodininkai, 7 vyresnieji mokytojai.  

Suorganizuotas seminaras aktualia mokyklos mokytojams tema „Formalųjį švietimą papildančių 

programų rengimas“. 44 procentai pedagoginių darbuotojų aktyviai dalyvavo kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose (5 ir daugiau dienų per metus). Visiems darbuotojams buvo sudarytos 

sąlygos tobulinti bendrąsias ir dalykines kompetencijas.  
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Įgyvendinant tikslą „Saugios ir sveikos ugdymo(si) aplinkos kūrimas“ Meno mokykloje 

sukurta saugi ir sveika, šiuolaikinius reikalavimus atitinkanti aplinka. Širvintų rajono savivaldybės 

administracijai įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-

CPVA-R-725 priemonės „Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimas“ projektą „Meno 

mokyklos infrastruktūros modernizavimas“ buvo atliktas Meno mokyklos nenaudojamų patalpų 

remontas ir mokyklos pastato apšiltinimas. Pagerėjo mokinių ugdymo(si) sąlygos mokykloje. 

Gerinama mokyklos materialinė bazė. Nupirkti nauji instrumentai  Muzikos skyriui: 

koncertinės kanklės, 2 violončelės, 3 saksofonai, 4 fleitos, 3 perkusijos, eufonija, būgnas.  Įsigytos 

reikalingos mokymo priemonės Dailės skyriui. Nupirkti 6 kompiuteriai, multimedija projektorius 

Dailės skyriaus informacinių technologijų kabineto įrengimui. Įrengtos 2 kompiuterizuotos darbo 

vietos mokytojams Dailės ir Muzikos skyrių metodiniuose kabinetuose. Įrengtos kompiuterizuotos 

darbo vietos Neformaliojo švietimo centro specialistams, vyriausiajam buhalteriui. Modernizuota 

mažoji salė. Įrengtas multimedijos projektorius, kompiuterizuota darbo vieta, patalpa pritaikyta 

muzikos istorijos pamokoms, Trečiojo amžiaus universiteto užsiėmimams, metodinių būrelių 

susirinkimams, olimpiadų ir konkursų vertinimo komisijų posėdžiams organizuoti. Efektyviai  ir 

racionaliai naudojant turimus finansinius ir žmogiškuosius išteklius Meno mokykloje atliekami 

reikalingi smulkūs remonto darbai. Taisomi ir derinami muzikos instrumentai, suremontuota Dailės 

skyriaus keramikos degimo krosnis. Didžiojoje salėje ir metodiniuose kabinetuose įrengtos 

žaliuzės. 

Didelis dėmesys skiriamas mokinių ir darbuotojų saugumui, higienos normų vykdymo 

užtikrinimui. Visi darbuotojai yra išklausę  privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinės 

programos, privalomosios higienos įgūdžių mokymo programos mokymus. Neformaliojo švietimo 

veikla vykdoma nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų 

švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimų (Nacionalinio 

visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2018-12-18 patikrinimo aktas 

Nr. (10-22 15.3.6) PA-9334). Parengtas Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo 

Širvintų meno mokykloje tvarkos aprašas, patvirtintas Širvintų meno mokyklos direktoriaus 2018 

m. rugpjūčio 29 d. įsakymu V-64. Smurto ir patyčių prevencija ir intervencija vykdoma 

vadovaujantis šio aprašo nuostatomis. 

Įgyvendinant Širvintų meno mokyklos 2018 metų veiklos plano tikslą „Kokybiškas 

švietimo pagalbos teikimas mokyklai, mokiniui, mokytojui“ Meno mokykloje organizuoti  

kvalifikacijos tobulinimo renginiai rajono pedagogams. Parengtos 5 kvalifikacijos tobulinimo 

programos pedagogams, įvyko 22 rajono mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų metodinės 

veiklos užsiėmimai, skirti profesinės kompetencijos tobulinimui. 

Įgyvendinant Širvintų meno mokyklos 2018 metų veiklos plano tikslą „Neformaliojo 

švietimo sistemos gerinimas įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą idėją“ Meno mokyklos 

Neformaliojo švietimo centre suorganizuota 80 užsiėmimų, skirtų Trečiojo amžiaus universiteto 

klausytojams. Tai išvykos, seminarai, kiti užsiėmimai, tenkinantys savišvietos, saviraiškos 

poreikius, ugdantys asmenines ir socialines kompetencijas. Tenkinant Trečiojo amžiaus 

universiteto klausytojų mokymosi poreikius ir norint užtikrinti mokymų kokybę aktyviai 

bendradarbiauta su Kaišiadorių rajono visuomenės sveikatos biuru, Širvintų rajono savivaldybės 

Igno Šeiniaus viešąja biblioteka, Širvintų sporto centru, Širvintų „Atžalyno“ progimnazija. 

Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai dalyvavo Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros 

centro įgyvendinamo projekto „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems 

asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“ mokymuose.  

Siekiama tenkinti ir kitų suaugusiųjų grupių švietimo poreikius. Su Jaunimo reikalų 

departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinome projektą „Atrask save“ 

Širvintų rajone. Projekto tikslas – sumažinti nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose 

nedalyvaujančių 14–29 metų amžiaus jaunuolių skaičių įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir 

aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei 

įvertinant asmens poreikius ir galimybes. Projekte dalyvavo 82 Širvintų rajono jaunuoliai. Projekto 

įvykdymo rezultatas – 100 procentų. Populiarinant mokymosi visą gyvenimą idėją Meno mokykla 
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organizavo tradicinės respublikinės suaugusiųjų mokymosi savaitės „Lietuva mokosi: iš praeities į 

ateitį“ renginius rajone. 

 

 

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. Pasirengti ir 

užtikrinti sklandų 

perėjimą prie 

etatinio pedagogų 

darbo apmokėjimo. 

1.1.1. 

Įgyvendintos 

etatinio 

apmokėjimo 

nuostatos. 

1.1.1.1. Parengti 

pedagogų pareigybių 

aprašymai. 

1.1.1.2. Papildytos ir / 

ar pakeistos pedagogų 

darbo sutartys. 

1.1.1.3. Atnaujinta / 

parengta darbo 

apmokėjimo tvarka. 

1.1.1.1. 2018 m. III– IV 

ketvirtį 21 pedagogui 

parengti 35 mokytojų 

pareigybių aprašymai. 

1.1.1.2.1. Papildyta 21 

pedagogo darbo sutartis. 

1.1.1.3.1. Parengta 

Širvintų meno mokyklos 

mokytojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis, darbo 

apmokėjimo sistemos 

tvarka  (Širvintų meno 

mokyklos direktoriaus 

2018 m. rugpjūčio 30 d. 

įsakymas Nr. 66-V „Dėl 

Širvintų meno mokyklos 

mokytojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis, darbo 

apmokėjimo sistemos 

tvarkos patvirtinimo“). 

Papildomai pasiekti 

rezultatai: 

Parengta Širvintų meno 

mokyklos mokytojų darbo 

krūvio sandara (Širvintų 

meno mokyklos 

direktoriaus 2018 m. 

rugpjūčio 30 d. įsakymas 

Nr. 67-V „Dėl Širvintų 

meno mokyklos mokytojų 

darbo krūvio sandaros 

patvirtinimo“). Parengtos 

ir patvirtintos kiekvienam 

mokytojui (individualiai) 

darbo krūvio sandaros. 

21 pedagogui patvirtinti 

darbo grafikai. 

Parengtas Meno mokyklos 

nekontaktinio darbo 

valandoms priskiriamų 
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konkrečių veiklų sąrašas 

(Širvintų meno mokyklos 

direktoriaus 2018 m. 

rugpjūčio 31 d. įsakymas 

Nr. 70-V „Dėl Meno 

mokyklos nekontaktinio 

darbo valandoms 

priskiriamų konkrečių 

veiklų sąrašo 

patvirtinimo“). 

1.2. Įgyvendinti 

Asmens duomenų 

apsaugos 

reglamentą. 

1.2. 1. Įstaigoje 

užtikrintas 

Asmens duomenų 

apsaugos 

reglamentų 

reikalavimų 

laikymasis. 

1.2.1.1. Supažindinta 

įstaigos bendruomenė 

su pasikeitusiais 

reikalavimais asmens 

duomenų apsaugos 

srityje. 

 1.2.1.2. Atnaujinti 

vidaus teisės aktai 

asmens duomenų 

apsaugos klausimais. 

1.2.1.1. Širvintų meno 

mokyklos mokytojų 

tarybos posėdyje 

pristatytos Asmens 

duomenų tvarkymo 

Širvintų meno mokykloje 

taisyklės, Širvintų meno 

mokyklos mokinių asmens 

duomenų tvarkymo 

taisyklės 

(Mokytojų tarybos 2018 

m. gegužės 31 d. posėdžio 

protokolas Nr. 2). 

Širvintų meno mokyklos 

mokinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) susirinkime 

pristatytos Širvintų meno 

mokyklos mokinių asmens 

duomenų tvarkymo 

taisyklės (Susirinkimo 

protokolas 2018 m. spalio 

1 d. Nr. 2). 

1.2.1.2. Parengtos ir 

patvirtintos Asmens 

duomenų tvarkymo 

Širvintų meno mokykloje 

taisyklės (Širvintų meno 

mokyklos direktoriaus 

2018 m. gegužės 24 d. 

įsakymas Nr. 32-V).  

Parengtos ir patvirtintos 

Širvintų meno mokyklos 

mokinių asmens duomenų 

tvarkymo taisyklės 

(Širvintų meno mokyklos 

direktoriaus 2018 m. 

gegužės 24 d. įsakymas 

Nr. 33-V,  2018 m. 

lapkričio 9 d. Širvintų 

meno mokyklos 

direktoriaus įsakymas „Dėl 

Širvintų meno mokyklos 

mokinių asmens duomenų 

tvarkymo taisyklių, 
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patvirtintų Širvintų meno 

mokyklos direktoriaus 

2018 m. gegužės 25 d. 

įsakymu Nr. 33-V, 2 

punkto pakeitimo“). 

Papildomai pasiekti 

rezultatai: 

Paskirtas asmens apsaugos 

duomenų pareigūnas 

(Širvintų meno mokyklos 

direktoriaus 2018 m. 

rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. 

198-V). 

1.3. Sukurti Meno 

mokyklos plėtros 

strategiją. 

1.3.1. Planingai, 

efektyviai 

įgyvendinti Meno 

mokyklos 

strateginius 

tikslus. 

1.3.1.1. IV ketv. 

parengtas Meno 

mokyklos 2019–2021 

metų strateginis 

planas. 

1.3.1.1. Parengtas Meno 

mokyklos 2019–2023 

metų strateginis planas  

(5 metų laikotarpiui).  

1.4. Užtikrinti 

neformaliojo 

suaugusiųjų 

švietimo paslaugų 

prieinamumą. 

1.4.1. Sudaryti 

sąlygas 

suaugusiųjų 

bendrųjų 

kompetencijų 

ugdymui. 

1.4.1.1. Vykdoma 

Trečiojo amžiaus 

universiteto veikla. 

1.4.1.1. Trečiojo amžiaus 

universiteto Sveikos 

gyvensenos-teologijos ir 

Menų fakultetų 

užsiėmimus lankė 65 

klausytojai.  

Suorganizuota 80 renginių:  

12 užsiėmimų 

„Sveikuoliška mankšta“ 

(12 užsiėmimų),  

 „Mankšta vandenyje“ 

(48 užsiėmimai),  

 „Biblija – Dievo meilės 

laiškas žmonėms“ (4 

užsiėmimai), 

10 sveikos gyvensenos 

seminarų,  

1 edukacinė išvyka ir 

kiti renginiai. 

Papildomai pasiekti 

rezultatai: 

2018 m. lapkričio 19–25 d. 

Meno mokyklos 

Neformaliojo švietimo 

centras organizavo 

suaugusiųjų mokymosi 

savaitę „Lietuva mokosi: 

iš praeities į ateitį“, kurios 

veiklose dalyvavo 120 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  
 

3. Užduotys ar 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. Įsteigti saksofono specialybės klasę. Priimtas dirbti saksofono mokytojas. Nupirkti 

3 saksofonai, metodinės priemonės. 

Saksofono specialybės mokosi 9 mokiniai. 

3.2. Parengti dokumentus ir atlikti kitus 

Savivaldybės tarybos sprendimu pavestus 

darbus, susijusius su Širvintų rajono švietimo 

centro reorganizavimu (Širvintų rajono 

švietimo centro reorganizavimas prijungimo 

prie Širvintų meno mokyklos būdu).  

Širvintų rajono švietimo centro ir Širvintų 

meno mokyklos reorganizavimo sąlygų 

aprašo parengimas, paskelbimas ir vykdymas. 

Širvintų meno mokyklos naujų nuostatų 

parengimas, jų įregistravimas. 

Darbuotojų perkėlimo iš Švietimo centro į 

Meno mokyklą dokumentų tvarkymas 

(perkėlimo aktai, darbo sutartys, nauji 

pareiginiai nuostatai). Naujų darbo vietų 

parengimas. 

Inventorizacija (archyvo perdavimo-priėmimo 

aktai, inventoriaus perdavimo-priėmimo 

aktai). 

Baldų, priemonių pervežimo darbų 

organizavimas. 

3.3.  

3.4.  

3.5.  
 

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.    

4.4.    

4.5.    
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III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 
5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai  

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. Ugdymo proceso valdymo kompetencija. 

6.2. Žmogiškųjų išteklių valdymo kompetencija. 
 

 

Širvintų meno mokyklos direktorė     __________                   Daiva Vinciūnienė       2019-01-18 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

____________________                        __________               _________________     __________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo  

/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________                 __________            _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                        (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

IV SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. 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) 

9.1.   
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9.2.   

9.3.   

9.4.   

9.5.   

 

 

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

neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

10.1. 

10.2. 

10.3. 

 

 

______________________                 __________           _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                            (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Susipažinau 

____________________                 __________                 _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

 


