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2023-01-20 Nr. VD- 

Šalčininkai 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 
(Švietimo įstaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir svariausi rezultatai bei rodikliai) 

      

         Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokykla (toliau tekste Mokykla) 2022 metais 

įgyvendino Mokyklos 2022-2025 metų strateginio ir 2022 metų veiklos planuose nustatytus tikslus 

ir uždavinius. Vykdant Mokyklos strategiją , 2022 m. įgyvendintos 24 formalųjį švietimą papilančios 

pradinio ir pagrindinio ugdymo programos (dailės, choreografijos (šokio), fortepijono, akordeono, 

smuiko, violončelės, eufonijos, perkusijos, trimito, klarneto, saksofono, trombono), 3 neformaliojo 

vaikų švietimo ugdymo programos (ankstyvojo, kryptingo, išplėstinio). Į Mokyklą priimti mokytis 

56 nauji mokiniai. Pagal ugdymo programas mokėsi 274 mokiniai (2022-09-01 duomenys): 

fortepijono skyrius – 50 mokinių, akordeono skyrius – 45 mokiniai, pučiamųjų ir mušamųjų 

instrumentų skyrius – 44 mokiniai, styginių instrumentų skyrius - 20 mokinių, dailės skyrius – 47 

mokiniai, choreografijos (šokio) skyrius – 51 mokinys, ankstyvojo ugdymo  programa – 10 mokinių, 

išplėstinio ugdymo programa – 4 mokiniai, kryptingo ugdymo programa - 3 mokiniai. 

        Mokykloje dirba 29 mokytojai: 9 metodininkai, 9 vyresnieji mokytojai, 11 kvalifikuotų 

mokytojų. 

        Mokinių ugdymas vykdomas pagal Mokykloje parengtas ir patvirtintas ugdymo programas,  

kuriose atsispindi ugdymo dalyko tikslas, uždaviniai, ugdymo turinio apimtis, mokinių pasiekimai, 

mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas. Ugdymo programoms įgyvendinti parengti ugdymo 

planai, kurių tikslas – kokybiško ugdymo turinio formavimas ir optimalaus ugdymo proceso 

organizavimas, kad kiekvienas mokinys pasiektų asmeninės pažangos ir geresnių ugdymo(-si) 

rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumą. 

Parengti kiekvieno dalyko detalūs mokomosios medžiagos planai.  

       Mokiniai savo kompetencijas ir gabumus atskleidžia dalyvaudami koncertinėje veikloje, 

respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose, parodose.  Suorganizuota 19 renginių 

mokykloje, dalyvauta 16-uose tarptautiniuose, respublikiniuose konkursuose, festivaliuose, 

parodose, 37 mokiniai tapo šių konkursų, festivalių, parodų laureatais ir diplomantais.  

      Dalyvauta Šalčininkų rajono organizuotuose renginiuose: 

-  koncertas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai (Šalčininkų kultūros centras, 2022-02-

16)  http://smmm.lt/kvieciame-svesti-lietuvos-valstybes-atkurimo-diena-kartu/ ; 

- koncertas,  skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai (Eišiškių laisvalaikio ir verslo 

centras, 2022-03-10) http://smmm.lt/kvieciame-svesti-lietuvos-nepriklausomybes-atkurimo-

diena-kartu/; 

- Polonijos dienos šventė - eisena (Vilnius, 2022-05-07) http://smmm.lt/polonojos-svente/; 

- XXV Šalčininkų rajono folkloro festivalis „Daina prie Šalčios“ (Šalčininkai, 2022-05-22) 

http://smmm.lt/skambejo-daina-prie-salcios/; 

http://smmm.lt/kvieciame-svesti-lietuvos-valstybes-atkurimo-diena-kartu/
http://smmm.lt/kvieciame-svesti-lietuvos-nepriklausomybes-atkurimo-diena-kartu/
http://smmm.lt/kvieciame-svesti-lietuvos-nepriklausomybes-atkurimo-diena-kartu/
http://smmm.lt/polonojos-svente/
http://smmm.lt/skambejo-daina-prie-salcios/
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- koncertas, skirtas renginiui „Smurtui prieš vaikus – NE“ (Jašiūnų M.Balinskio dvaro rūmai, 
2022-06-03); 

- Derliaus šventė (Šalčininkai, 2022-09-18) http://smmm.lt/skambejo-daina-prie-salcios/ ; 

- koncertas Šalčininkų rajono Turizmo ir jaunumo centro atidarymo proga (Vilkiškių dvaras, 

2022-09-29) https://www.salcininkai.lt/naujienos/394/turizmo-ir-jaunimo-centras-

vilkiskese-oficialiai-atidarytas:14338;  

- koncertas, skirtas Mokytojų dinai (Vilkiškių dvaras, 2022-10-06); 

- koncertas, skirtas Vilniaus regiono konkursinės liaudies meno parodos „Aukso vainikas 

2022“ uždarymo ir laureatų paskelbimo ceremonijai ( Šalčininkų kultūros centras, 2022-11-

04) http://smmm.lt/liaudies-meno-paroda-aukso-vainikas-2022/ ; 

- koncertas, skirtas piešinių konkurso „Kiekvienas balsas prieš smurtą svarbus“ laureatų 

apdovanojimui (Lietuvos Respublikos Seimas, 2022-12-05) 

https://salcininkai.lt/naujienos/394/salcininku-rajono-atstovai-dalyvavo-baigiamajame-

konkurso-kiekvienas-balsas-pries-smurta-svarbus-renginyje:14561; 

- koncertas „Kalėdinis susitikimas Šalčininkų seniūnijoje“ (Šalčininkų J.Sniadeckio mokykla, 

2022-12-15) http://smmm.lt/kaledinis-susitikimas-salcininku-seniunijoje/ ; 

           Mokytojų iniciatyva, 2022-06-01 Šalčininkuose paminėta Tarptautinė vaikų gynimo diena. 

Šia proga Mokykla pakvietė į šventinį renginį „Vaikystė muzikos garsų ir šokio jūroje“, vykusį 

Šalčininkų kultūros centre. Atvykstančius vaikus ir jų šeimos narius pasitiko tapybos ir keramikos 

darbų paroda „Jaunieji talentai“.  Scenoje pasirodė geriausi  Mokyklos kolektyvai ir atlikėjai.  Vaikai 

scenoje turėjo galimybę atskleisti savo talentus ir nustebinti tėvus. Jie dainavo, grojo, šoko ir tiesiog 

linksminosi, o sužavėti tėvai negailėjo aplodismentų. Renginyje dalyvavo Šalčininkų rajono 

savivaldybės administracijos atstovai. http://smmm.lt/vaikyste-muzikos-garsu-ir-sokio-juroje-2/ 

        Mokykla, dalyvaudama tarptautiniuose projektuose ir programose, suteikė mokytojams ir 

mokiniams galimybę įgyti gerosios patirties, atrasti geriausius sprendimus, dalintis idėjomis.  

Projektinė veikla leido praplėsti ugdymo turinį, paįvairinti ugdymo procesą, įgyti naujų žinių per 

praktines veiklas, mokytis neįprastomis formomis.  Dalyvauta tarptautiniuose projektuose: 

- Projektas „Muzikinis draugystės tiltas Šalčininkai-Lyda“, finansuotas 2014-2020 metų 

Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per 

sieną programos lėšomis. Tikslas - sudaryti sąlygas tarpvalstybinei kultūrinei aplinkai plėtoti 

tiek Šalčininkų, tiek Lydos regionuose, sudaryti tvarius meno mokykla ir vietos 

bendruomenės bendradarbiavimo mechanizmus, tobulinti muzikinės krypties pedagogų 

profesinius įgūdžius bei puoselėti augančią kartą. Bendras projekto biudžetas – 289 318,00 

Eur, iš kurių Europos regioninio plėtros fondo skirtos lėšos 260 386,20 Eur, projekto 

partnerių lėšos – 28 931, 80 Eur. Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokyklos projekto 

dalis – 180 065, 02 Eur, iš jų Europos regioninio plėtros fondo lėšos – 162 581, 98 Eur, 

mokyklos įnašas – 18 065,02 Eur. Projekto pradžia – 2019 m. rugsėjo 1 d., pabaiga – 2022 

m. vasario 28 d.  Įsigyta 12 akordeonų, 1 fortepijonas, 1 pianinas, būgnų komplektas su 

lėkštėmis, garso stiprintuvas ir kolonėle, 2 perkusijos, 6 kompiuteriai, spausdintuvas, 

televizorius su stovu.   Įsigijus naujus ir kokybiškus muzikos instrumentus,  mokiniai noriai 

atlieka muzikinius kūrinius, aktyviai dalyvauja rajono, respublikos, tarptautiniuose 

kultūriniuose, edukaciniuose renginiuose. 2022 m. vasario 22 d. Mokykloje įvyko baigiamoji 

projekto konferencija http://smmm.lt/baigesi-salcininku-ir-lydos-muzikinis-projektas/; 

- 2022 m. sausio 4-11 d. dalyvauta tarptautiniame projekte pagal programą Erasmus+  kartu 

su jaunimu iš Lenkijos  ir Latvijos. Programos tikslas – ne tik integruoti įvairiu šalių jaunimą, 

bet ir sukurti bendrą produktą. Susipažinę ir susiskirstę į grupes pagal pomėgius – muzika, 

fotografija, teatras, filmavimas ir šokiai – jaunuoliai kūrybingai praleido kelias dienas. 

Kiekvieną dieną vyko užsiėmimai, kurių tikslas sukurti bendrą produktą. Užsiėmimus 

vainikavo sėkmė – 2022 m.sausio 20 dieną buvo pristatytas videoklipas.  Projektas vyko 

http://smmm.lt/skambejo-daina-prie-salcios/
https://www.salcininkai.lt/naujienos/394/turizmo-ir-jaunimo-centras-vilkiskese-oficialiai-atidarytas:14338
https://www.salcininkai.lt/naujienos/394/turizmo-ir-jaunimo-centras-vilkiskese-oficialiai-atidarytas:14338
http://smmm.lt/liaudies-meno-paroda-aukso-vainikas-2022/
https://salcininkai.lt/naujienos/394/salcininku-rajono-atstovai-dalyvavo-baigiamajame-konkurso-kiekvienas-balsas-pries-smurta-svarbus-renginyje:14561
https://salcininkai.lt/naujienos/394/salcininku-rajono-atstovai-dalyvavo-baigiamajame-konkurso-kiekvienas-balsas-pries-smurta-svarbus-renginyje:14561
http://smmm.lt/kaledinis-susitikimas-salcininku-seniunijoje/
http://smmm.lt/vaikyste-muzikos-garsu-ir-sokio-juroje-2/
http://smmm.lt/baigesi-salcininku-ir-lydos-muzikinis-projektas/
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Poronine, netoli Zakopanės Lenkijos Respublika), finansavo Jaunimo ugdymo centras 
(Trziebiez, Lenkijos Respublika) http://smmm.lt/salcininku-jaunimas-kuria/;  

- Tarptautinis projektas „KARTU MUZIKAI“.  2022 m.  birželio 8-12 dienomis mokiniai ir 

mokytojai dalyvavo tradiciniame VII-ame tarptautiniame konkurse-festivalyje „Integracje 

muzyczne 2022”, kurį organizavo draugijos „Wspólnota Polska“ Torunės skyrius, Torunės 

pavietas  ir Chelmžos I laipsnio muzikos mokykla.  Šis konkursas-festivalis – tai 

bendradarbiavimo su Chelmžos muzikos mokykla (Lenkijos Respublika) tęsinys ir yra 

mokyklų partnerių projekto „Kartu edukacijai. Polonijos šeima“ dalis. Projektą finansuoja 

draugija „Wspólnota Polska“ Torunėje http://smmm.lt/vii-tarptautinis-konkursas-festivalis-

integracje-muzyczne-2022/; 

- 2022 m. rugpjūčio 25-30 d.  mokiniai ir mokytojai dalyvavo lenkų-lietuvių jaunimo mainos 

projekto „Santykių menas“ edukacinėje išvykoje pagal „Erasmus+“ programą, kuri vyko  

Kolobrzeg mieste, Lenkijos Respublikoje. Projekto tikslas – skatinti jaunimo muzikavimą. 

Suorganizuotos veiklos suteikė dalyviams žinių ir įgūdžių išbandyti save įvairiuose 

vaidmenyse. Edukacinę išvyką finansavo Jaunimo ugdymo centras (Trziebiez, Lenkijos 

Respublika). 

            Mokytojai kryptingai tobulina bendrąsias ir dalykines kompetencijas seminaruose, 

konferencijose, metodiniuose renginiuose, kūrybinėje veikloje. Dalyvauta 16 kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose. Mokykla, siekdama sudaryti galimybę Šalčininkų rajono muzikos, menų 

mokyklų mokytojams kelti profesines žinias, organizavo 2 metodines dienas. Visi dalyviai gavo 

kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus: 

- 2022-04-06 - „Metodinės rekomendacijos grojant rinktiniais (chromatiniais, melodiniais) 

bosais“. Lektorė – Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos, Kauno Miko Petrausko 

menų mokyklos mokytoja ekspertė Liudmila Daunorienė http://smmm.lt/metodine-diena-

mokytojams/; 

- 2022-05-09 -„Repertuaro analizė ir metodinės rekomendacijos ruošiant mokinius 

konkursui“. Lektorius - Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos, Nacionalinės M. K. 

Čiurlionio menų mokyklos mokytojas metodininkas Jurgis Aleknavičius 

http://smmm.lt/metodine-diena-repertuaro-analize-ir-metodines-rekomendacijos-ruosiant-

mokinius-konkursui/. 

           Mokytojai, norėdami paįvairinti mokinių edukacines aplinkas bei paskatinti mokymosi 

motyvaciją, organizavo mokiniams edukacines-pažintines išvykas: 

- 2022-01-23,28 - choreografijos (šokio) skyriaus mokinių išvyka į Nacionalinį operos ir 

baleto teatrą (baletas „Snieguolė ir septyni nykštukai“, „Don Kichotas“) 

http://smmm.lt/isvykos-i-lietuvos-nacionalini-operos-ir-baleto-teatra/;  

- 2022-04-09  - choreografijos (šokio) skyriaus mokinių išvyka į Nacionalinės M.K.Čiurlionio 

menų mokyklos Šokio teatrą  (spektaklis „Niekelis“); 

- 2022-04-12  - choreografijos (šokio) skyriaus mokinių išvyka į Nacionalinės M.K.Čiurlionio 

menų mokyklos Baleto skyrių (atvirų klasikinio šokio pamokų stebėjimas); 

- 2022-10-21 - choreografijos (šokio) skyriaus mokinių išvyka į Nacionalinį operos ir baleto 

teatrą (spektaklis „Zizel“); 

- 2022-11-15  - akordeono skyriaus mokinių išvyka į Tarptautinio akordeonistų festivalio 

laureatų koncertą Vilniuje; 

- 2022-11-27 - dailės skyriaus mokinių edukacinė ekskursija-išvyka „Nuo gotikos iki 

klasicizmo – Vilniaus architektūros stiliai” http://smmm.lt/nuo-gotikos-iki-klasicizmo/ . 

- 2022-12-01- choreografijos (šokio) skyriaus mokinių išvyka į Nacionalinį operos ir baleto 

teatrą (spektaklis „Snieguolė ir septyni nykštukai“). 

 

http://smmm.lt/salcininku-jaunimas-kuria/
http://smmm.lt/vii-tarptautinis-konkursas-festivalis-integracje-muzyczne-2022/
http://smmm.lt/vii-tarptautinis-konkursas-festivalis-integracje-muzyczne-2022/
http://smmm.lt/metodine-diena-mokytojams/
http://smmm.lt/metodine-diena-mokytojams/
http://smmm.lt/metodine-diena-repertuaro-analize-ir-metodines-rekomendacijos-ruosiant-mokinius-konkursui/
http://smmm.lt/metodine-diena-repertuaro-analize-ir-metodines-rekomendacijos-ruosiant-mokinius-konkursui/
http://smmm.lt/isvykos-i-lietuvos-nacionalini-operos-ir-baleto-teatra/
http://smmm.lt/nuo-gotikos-iki-klasicizmo/
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        Mokykla, siekdama tobulinti pamokų dėstymo metodiką, įsigijo 3 nešiojamus kompiuterius, 2 
interaktyvias lentas, pianiną su kedute, tromboną, 15 molbertų-staliukų, 4 baleto (choreografijos) 

atramas. 

        Mokykloje veikia belaidis „Wi-Fi“ ryšys, kuris suteikia galimybę patogiai prisijungti prie 

interneto tinklo. Visi mokomieji kabinetai aprūpinti nešiojamaisiais kompiuteriais, įdiegta 

elektroninio dienyno informacinė  sistema „Mano dienynas“,  kuri leidžia vykdyti mokinių pažangos 

ir pamokų lankomumo stebėseną, užtikrina grįžtamąjį ryšį su tėvais, savalaikį informacijos 

perdavimą, sklandesnę komunikaciją. Paskirtas elektroninio dienyno informacinės sistemos 

administratorius. Mokytojai funkcionaliai naudoja elektroninį dienyną, atlieka darbus, kurie 

paprastai buvo atliekami kitomis priemonėmis. 

        Priėmimas į Mokyklą nuo 2022 m. balandžio mėn. vyksta centralizuotai, naudojant 

centralizuotą prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinę sistemą. Paskirtas 

Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į mokyklą informacinės sistemos tvarkytojas.  

        Aktualią informaciją apie Mokyklos veiklą, tikslus, mokinių pasiekimus ir laimėjimus bei 

dalyvavimą renginiuose, projektuose galima rasti interneto svetainėje www.smmm.lt ir socialiniuose 

tinklapiuose. 

 

 

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. Centralizuoto 

vaikų ir  mokinių 

priėmimo į 

Šalčininkų rajono 

švietimo įstaigas 

tvarkos aprašo 

įgyvendinimas. 

Priėmimas į 

Šalčininkų 

Stanislavo 

Moniuškos 

menų mokyklą 

nuo 2022-2023 

mokslo metų 

vykdomas 

centralizuotai 

pagal 

informacinėje 

sistemoje 

užregistruotus 

prašymus. 

Priėmimas į 

Šalčininkų 

Stanislavo 

Moniuškos menų 

mokyklą vyksta 

centralizuotai 

naudojantis 

centralizuota 

prašymų pateikimo ir 

gyventojų 

informavimo 

informacine sistema 

(IS). 

Mokykloje paskirtas 

IS naudotojas – 

darbuotojas 

atsakingas už vaikų 

duomenų bazės 

tvarkymą. 

Mokyklos interneto 

svetainėje skelbiama 

Prašymai teikiami per 

Centralizuoto priėmimo į 

švietimo įstaigas internetinę 

svetainę http://svietimas.salci

ninkai.lt/. Iki kovo 1 d. IS 

nurodyta informacija apie 

planuojamą priimti mokinių 

skaičių. Užregistruoti 67 

prašymai, priimti mokytis 56 

nauji mokiniai.  

2022 m. vasario 22 d. 

direktoriaus įsakymu Nr. V-03 

paskirtas IS tvarkytojas.  

 

Mokyklos interneto svetainėje 

paskelbta aktuali su mokinių 

priėmimu susijusi informacija 

http://smmm.lt/nauju-

mokiniu-priemimas/  

http://www.smmm.lt/
http://svietimas.salcininkai.lt/
http://svietimas.salcininkai.lt/
http://smmm.lt/nauju-mokiniu-priemimas/
http://smmm.lt/nauju-mokiniu-priemimas/
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aktuali su mokinių 
priėmimu susijusi 

informacija. 

1.2. Vadovaujantis 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo, mokslo ir  

sporto ministro 2022 

m. sausio 4 d. 

įsakymu Nr. V-4 

„Dėl bendrųjų iš 

valstybės ar 

savivaldybių 

biudžetų 

finansuojamų 

neformaliojo 

švietimo programų 

kriterijų aprašo 

patvirtinimo“, 

atnaujinti FŠPU ir 

NVŠ ugdymo 

programas.  

Atnaujintose 

FŠPU 

muzikinio 

ugdymo 

programose bus 

apibrėžti 

pradinio, 

pagrindinio 

ugdymo tikslai 

ir konkretūs 

uždaviniai, 

derantys su 

programos 

turiniu, trukme 

ir mokinių 

amžiumi, 

užtikrinamas 

ugdymo 

nuoseklumas ir 

tęstinumas, 

aprašoma, kaip 

programa dera 

su atitinkamos 

krypties 

bendrojo 

ugdymo 

programa. 

Visose 

programose 

numatomos 

ugdomos 

kompetencijos, 

kokiais 

metodais ir 

kaip dažnai bus 

vertinamos / 

įsivertinamos. 

Iki 2022 m. 

balandžio mėn. 

sudaryta darbo grupė 

programoms 

parengti.  

Iki 2022 m. liepos 

mėn. parengtos visų 

dalykų atnaujintos 

programos aptartos 

metodinėse grupėse.  

Iki 2022 m. rugsėjo 

mėn. parengtos 

ugdymo programos 

patvirtintos 

direktoriaus 

įsakymu. 

Parengtos ugdymo programos 

atitinka   Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo 

ir  sporto ministro 2022 m. 

sausio 4 d. įsakyme Nr. V-4 

„Dėl bendrųjų iš valstybės ar 

savivaldybių biudžetų 

finansuojamų neformaliojo 

švietimo programų kriterijų 

aprašo patvirtinimo“,  

nustatytų reikalavimų. 

Ugdymo programas rengė  

2022 m. vasario 22 d. 

direktoriaus įsakymu Nr. V-04 

sudaryta darbo grupė. 

Ugdymo programos aptartos 

Metodinės tarybos posėdyje 

(2022 m. birželio 3 d. Nr. MT-

01) ir patvirtintos mokyklos 

direktoriaus įsakymu (2022 m. 

birželio 6 d.  Nr. V-15.1). 

Atnaujintos ugdymo 

programos naudojamos 

ugdymo procese. 

 

1.3. Elektroninio 

dienyno 

informacinės 

sistemos įdiegimas. 

 

Pasirašyta 

paslaugų 

teikimo sutaris, 

leidžianti 

naudotis 

elektroninio 

dienyno 

sistema,  gauti 

Paskirtas 

elektroninio dienyno 

sistemos 

administratorius. 

Mokytojai 

funkcionaliai 

naudoja elektroninį 

Mokykloje nuo 2022 m. 

sausio 1 d. įdiegta elektroninio 

dienyno informacinė sistema. 

2022 m. sausio 14 d. su UAB 

„Nacionalinis švietimo 

centras“ pasirašyta paslaugų 

teikimo sutartis (Nr. F1—01), 

kuri leidžia naudoti 

elektroninio dienyno 
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konsultavimo ir 
sistemos 

priežiūros 

paslaugas. 

Įdiegtas 

elektroninis 

dienynas, kuris 

leidžia vykdyti 

mokinių 

pažangos ir 

pamokų 

lankomumo 

stebėseną, 

užtikrina 

grįžtamąjį ryšį 

su tėvais.  

dienyną, atlieka 
darbus, kurie 

paprastai Mokykoje 

buvo atliekami 

kitomis 

priemonėmis. 

Darbo procesas 

aiškus ir 

suprantamas, 

taupomos laiko 

sąnaudos, laikomasi 

asmens duomenų 

apsaugos 

reikalavimų.  

informacinę sistemą „Mano 
dienynas“. 

2022 m. sausio 3 d. 

direktoriaus įsakymu Nr. P-12 

paskirtas informacinės 

sistemos „Mano dienynas“ 

administratorius. 

100 procentų mokytojų 

prisijungė prie „Mano 

dienynas“ ir funkcionaliai 

naudoja savo darbe.  

1.4.  Tobulinti 

vadybinę 

kvalifikacinę 

kompetenciją. 

Patobulinta 

vadybinė 

kompetencija, 

įgytos žinios 

taikomos 

praktinėje 

veikloje. 

Dalyvauta ne mažiau 

2 kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginiuose. 

Dalyvauta kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose: 

1. Konsultacijos „Mokytojų 

darbo grafikai ir nuotolinis 

darbas”. Į ką reikėtų atkreipti 

dėmesį 1–2 metus dirbantiems 

švietimo įstaigų vadovams 

darbo teisės klausimais” 

(2022-01-04) 

2. Seminaras „Darbo kodeksas 

2022-2023 m.: pokyčiai darbo 

santykių valdyme 

biudžetinėse organizacijuose“  

(2022-10-21) 

3. Mokymai „Viešųjų pirkimų 

centralizavimas“: 

- 2022-09-16 -  įvadinis 

susitikimas su pavaldžiomis 

įstaigomis dėl pirkimų 

centralizavimo; 

- 2022-09-21 -  pirkimų 

valdymo sistemos naudojimo 

mokymai; 

-  2022-09-28 - centralizuotų 

ir decentralizuotų pirkimų 

vykdymo tvarkos pristatymas; 

-  2022-10-05  - konsultacija 

dėl 2022 m. duomenų 

suvedimo; 

-  2022-10-12 -  konsultacija 

dėl 2022 m. duomenų 

suvedimo; 
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-  2022-10-19 -  konsultacija 
dėl 2022 m. duomenų 

suvedimo; 

-  2022-11-09 -  konsultacija 

dėl 2023 m. duomenų 

suvedimo. 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

 

  3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
  (pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

  

 

 

   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.    

 

III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 
 

   5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
    (pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 

langelis: 

1 – nepatenkinamai; 

2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 

4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas  1□      2□       3□       4□ 

5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4□ 

5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4□ 

5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 

siekiant rezultatų 

1□      2□       3□       4□ 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4□ 

 

IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

   6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas 

atitinkamas langelis 

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 
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6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 

vertinimo rodiklius 
Gerai   ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

   7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. 

 

V SKYRIUS 

KITŲ 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) 

   

   

   

   

 

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. Nedarbingumas  

9.2. Covid-19 pandemija 

 

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

 

10. 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) 

 

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  
___________________________________________________________________________  
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___________________________________________________________________________  

 

______________________               _________               ________________         __________ 
(valstybinės švietimo įstaigos savininko          (parašas)                        (vardas ir pavardė)                       (data) 

teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 

(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos; 

savivaldybės švietimo įstaigos atveju – meras) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

 

Susipažinau. 

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


