
 

 

Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų 

(išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų 

pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių 

skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų 

priedas 

 

(Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų 

pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo išvados 

forma) 

 

Trakų r. Rūdiškių muzikos mokykla 
(švietimo įstaigos pavadinimas) 

 

Direktorius Aringas Šumskas 
(darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė) 

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA 

 

 Nr. ________ 

Trakai 
(sudarymo vieta) 

 

I SKYRIUS 

PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 
 

Metinės užduotys 

(toliau – užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

1.1.     

1.2.    

1.3.    

1.4.    

1.5.    

 

2. Einamųjų 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) 

2.1. Telkti mokyklos mokytojų 

bendruomenę ir skatinti dalyvauti 

Trakų rajono reprezentaciniuose 

renginiuose. Parengti programas ir 

įgyvendinti 3 muzikinius projektus: 

„Atataria vamzdžiai“, „Užutrakio 

vakarai“ ir „Galvė jazz fiesta“. 

1. Parengtos 3 projektų 

programos. 

2. Programos patvirtintos ir 

gautos lėšos trijų projektų 

įgyvendinimui. 

3. Mokyklos mokytojai 

aktyvūs dalyviai projektų 

įgyvendinime. 

1. Pritraukta iki 20 000 Eur lėšų 

projektinei veiklai. 

2. 2018 metais įvykdyti 3 

muzikiniai projektai: „Atataria 

vamzdžiai“, „Užutrakio vakarai“ 

ir „Galvė jazz fiesta“. 

3. Ne mažiau 50 procentų 

mokyklos mokytojų, dalyvavusių 

projektų vykdyme. 

4. Laiku iki 2018 m. gruodžio 30 

d. pateiktos įvykdytų projektų 

veiklos ir finansinės ataskaitos.  
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2.2. Sudaryti sąlygas ugdymo 

kokybei gerinti ir mokinių 

motyvacijai didinti. 

1. Mokiniams sudarytos 

sąlygos susipažinti su 

profesionalios muzikos 

atlikėjais bei jų koncertine 

veikla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mokyklos mokiniai – 

respublikinių konkursų, 

festivalių dalyviai ir 

prizinių vietų ar diplomų 

laimėtojai. 

 

3. Mokykloje pirmą kartą 

suorganizuotas 

respublikinis akordeonistų 

festivalis-konkursas,  

 

 

4. Mokytojai sistemingai 

kelia kvalifikaciją ir 

dalinasi gerąja darbo 

patirtimi. 

1. Organizuotos ne mažiau 4 

išvykos į Lietuvos nacionalinį 

operos ir baleto teatro bei kitų 

valstybinių koncertinių įstaigų 

muzikinius renginius, kuriuose 

dalyvavo ne mažiau 70 procentų 

mokyklos ugdytinių. 

2. Muzikos mokyklos bei 

Rūdiškių miestelio 

bendruomenėms mokykloje 

organizuoti 2–3 susitikimai-

koncertai su Lietuvos nacionalinės 

filharmonijos atlikėjais. 

3. Einamųjų metų bėgyje apie 20 

muzikos mokyklos ugdytinių, 

dalyvavusių ne mažiau 10 

konkursuose ir festivaliuose, 

kuriuose laimėtos 6 prizinės vietos 

ar diplomai. 

4. Inicijuotas ir organizuotas 

pirmasis respublikinis 

akordeonistų festivalis-konkursas 

Trakų rajone. Jo dalyviai –  ne 

mažiau kaip keturių muzikos 

mokyklų ugdytiniai. 

5. Per mokslo metus visi dirbantys 

pedagogai dalyvavę ne mažiau 4 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose. Iš jų apie 20 procentų 

bendradarbiavę ir dalijęsi darbo 

patirtimi su kitų muzikos ir meno 

mokyklų mokytojais. Vienas 

mokytojas įgijęs mokytojo 

metodininko kvalifikacinę 

kategoriją. 

2.3. Tobulinti bendrąsias ir 

vadybines kompetencijas. 

Įgytos naujos bendrosios ir 

vadybinės kompetencijos 

taikomos muzikos 

mokyklos ugdymo proceso 

gerinimui. 

Dalyvauta bent 3 kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose, 

įgyvendintos 2 ar daugiau 

priemonės pritaikant įgytas žinias 

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

neigiamos įtakos šioms užduotims įvykdyti) 

(pildoma kartu suderinus su valstybinės ir savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias 

mokyklas) (toliau – švietimo įstaiga) vadovo pavaduotoju ugdymui, ugdymą organizuojančio 

skyriaus vedėju) 
 

3.1. Laikinas nedarbingumas. 

3.2. Mokytojų trūkumas. 

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės merė           Edita Rudelienė    2018-04-16 
 

 

 

 

 

Mokyklos direktorius                                                 Aringas Šumskas           2018-04-16 
                                                       

 


