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Širvintų meno mokykla 

Direktorė Daiva Vinciūnienė 

 

1. Einamųjų metų užduotys (2020 m.) 

 

 

Užduotys 

 

Siektini rezultatai 

 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, 

ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

 

 

 

1.1. Užtikrinti sklandų 

etatinio pedagogų darbo 

apmokėjimo sistemos 

tobulinimą (tęstinė užduotis). 

 

 

1.1.1. Įgyvendintos 

naujos etatinio 

apmokėjimo nuostatos. 

 

 

1.1.1.1. Papildytos ar 

pakeistos pedagogų darbo 

sutartys. 

1.1.1.2. Parengti įsakymai 

personalo klausimais (dėl 

pedagogų darbo sutarčių 

keitimo).  

1.1.1.3. Parengti ir naujai  

patvirtinti darbo grafikai 

mokytojams. 

 

 

1.2. Kurti saugią, 

kūrybiškumą skatinančią ir 

modernią aplinką. 

 

1.2.1. Meno mokyklos 

mokytojų kompetencijų 

tobulinimas saugios 

mokyklos kūrimo tema.  

1.2.2. Aprūpinta 

šiuolaikinėmis IKT 

priemonėmis Dailės 

skyriaus piešimo klasė. 

1.2.3. Suremontuotos, 

atnaujintos rūbinės 

patalpos. 

  

 

1.2.1.1. Suorganizuotas 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginys Meno mokyklos 

mokytojams „Vaikų 

emocinės gerovės 

užtikrinimas švietimo 

įstaigoje“. 

1.2.2.1. Įrengta 

kompiuterizuota darbo 

vieta, multimedijos 

projektorius  ir elektra 

valdomas projektoriaus 

ekranas Dailės skyriaus 

piešimo klasėje. 

1.2.2.3. Suremontuota 

rūbinė, ant jos sienų ─ 

Dailės skyriaus 7 klasės 

mokinių nutapytos freskos.  

 



 

 

 

 

1.3. Įgyvendinti dokumentų 

valdymo sistemos pertvarką 

Širvintų meno mokykloje. 

 

 

 

 

1.3.1. Mokyklos 

darbuotojų 

supažindinimas su 

naujais dokumentų 

valdymą 

reglamentuojančiais 

dokumentais. 

 

 

1.3.1.1. Mokyklos 

darbuotojai supažindinti su 

naujais dokumentų valdymą 

reglamentuojančiais 

dokumentais. 

 

1.4. Plėtoti neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi paslaugų 

prieinamumą, skatinti 

suaugusiųjų švietimo teikėjų 

bendradarbiavimą. 

1.4.1. Sąlygų suaugusiųjų 

bendrųjų kompetencijų 

ugdymui ir suaugusiųjų 

švietimo teikėjų 

bendradarbiavimui 

sudarymas. 

 

1.4.1.1. Vykdoma Trečiojo 

amžiaus universiteto veikla. 

1.4.1.2. Neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi teikėjų 

susitikimai (diskusijos, 

pokalbiai, mokymai ar kt.) 

─ 2 renginiai per metus. 

 

 

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

gali turėti neigiamos įtakos šioms užduotims įvykdyti). 

 

2.1.  Teisės aktų pasikeitimai arba jų priėmimo vėlavimas. 

2.2. Nedarbingumas ir kiti veiksniai, turintys įtakos žmogiškiesiems ištekliams. 

 

3. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis vertinimas 

 

Užduočių įvykdymo aprašymas Pažymima 

atitinkama eilutė 

3.1.Visos užduotys įvykdytos arba viršijo kai kuriuos sutartus 

vertinimo rodiklius 

Labai gerai 

3.2.Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius  

 

Gerai 

3.3.Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 

Patenkinamai 

3.4.Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius 

 

Nepatenkinamai 
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