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2021 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.Sudaryti sąlygas taikyti 

naujas strategijas ugdymo 

proceso tobulinimui.   

Mokyklos ugdymo procese 

taikomos  naujovės. 

Dalis mokytojų taiko UMD 

strategijos elementus  

ugdymo proceso tobulinimui.  

 

Skatinsiu ir palaikysiu bendruomenės 

narių atkaklumą naujovių 

Įgyvendinimo kelyje. Sieksiu, kad  50 

% mokytojų taikytų UMD strategijos 

elementus  ugdymo proceso kokybės 

tobulinimui. 
Suorganizuosiu  ne mažiau kaip 3 

mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir 

patirties sklaidos  renginius. 

8.2. Plėtoti 

bendradarbiavimą su meno  

mokyklomis ir kitais   

socialiniais partneriais. 

 

Didinti mokinių mokymosi 

motyvaciją  sudarant visiems 

mokiniams  sąlygas meninei 

saviraiškai.   

Sudaryti sąlygas 

mokytojams tobulinti 

turimas  kompetencijas  

dalijantis patirtimi 

tarpusavyje bei  su kitų 

mokyklų mokytojais.  

Organizuodamas efektyvią 

komunikaciją, skatinsiu  dialogo kultūrą. 

Inicijuosiu gerosios patirties sklaidą 

veiklos tobulinimui ir mokinių 

pasiekimų  gerėjimui. 

Sudarysiu sąlygas  kad ne mažiau kaip 

10 %  ypač gabių  mokinių pasiektų 

aukštų meninių rezultatų. 

60% mokyklos mokinių dalyvautų 

įvairiose veiklose. 

8.3. Inicijuoti mokyklos 

veiklos įsivertinimą pagal  

NVŠ  įsivertinimo 

metodikos rodiklius. 

Mokyklos bendruomenės 

nariai  galės dalyvauti 

mokyklos veiklos 

planavimo  procese. 
Visi mokytojai  gebės 

įsivertinti savo ir mokyklos 

veiklą. 

 Atliktas mokyklos veiklos 

platusis įsivertinimas pagal 

NVŠ įsivertinimo metodiką.  

Įsivertinimo rezultatai bus 

Duomenimis grindžiamas mokyklos  

valdymas.   
 Mokykloje bus atliktas vidaus veiklos  

įsivertinimas pagal naują metodiką, 

sudaryta darbo grupė   strateginio plano 

rengimui, mokyklos bendruomenė 

įtraukta į mokyklos planavimo procesą. 

Dalyvaus    90 % mokytojų, 40 % tėvų ir 

60 % mokinių. 



naudojami rengiant 

mokyklos strateginį planą 

8.4.  Pasirengti 

suaugusiųjų ugdymo 

programų įgyvendinimui. 

 Didinant  mokyklos 

veiklų prieinamumą, 

parengta reikalinga 

dokumentacija  ir 

įgyvendinamos 

suaugusiųjų mokymo 

programos. 

Orientuodamasis į  mokymosi visą 

gyvenimą strategiją, sieksiu įteisinti 

suaugusiųjų mokymą pagal parengtas 

ir  patvirtintas   suaugusiųjų ugdymo 

programas. Bus parengta reikalinga 

dokumentacija,  o nuo 2021-09-01  

kviečiami mokytis suaugusieji. 

 

 

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. 

9.2. 

9.3. 
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