
 
 

 

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos direktorės Vilmos Steputaitienės 

veiklos užduotys 2020 metams 

 
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Atlikti visus reikiamus 

veiksmus, susijusius su 

mokyklos struktūros 

pertvarkymu. 

Laiku parengti ir 

patvirtinti visi reikiami 

naujos redakcijos 

dokumentai, susiję su 

mokyklos struktūros 

pertvarkymu.  

Atliktos visos reikiamos 

procedūros, susijusios su 

skyriaus darbuotojų 

darbo santykiais. 

Iki kovo 12 d. parengtas ir 

pateiktas Švietimo, kultūros ir 

sporto skyriui naujos redakcijos 

mokyklos nuostatų projektas. 

Iki rugpjūčio 28 d. naujos 

redakcijos mokyklos nuostatai 

patvirtinti Rokiškio rajono 

savivaldybės tarybos ir 

įregistruoti Juridinių asmenų 

registre. 

Iki rugpjūčio 28 d. patvirtinti: 

nauja mokyklos struktūra ir 

pareigybių sąrašas. 

Iki rugpjūčio 31 d. sutvarkytos 

skyriaus darbuotojų darbo 

sutartys (100 proc.). 

Iki gruodžio 31 d. patvirtintos 

naujos redakcijos mokyklos 

vidaus tvarkos taisyklės. 

Gerinti mokinių pasiekimus bei 

pažangą.  

Aukštesni mokinių 

mokymosi pasiekimai.  

Vykdoma individualios 

mokinių pažangos 

stebėsena. 

Vaikas gebės išsikelti 

asmeninius tikslus. 

Pakoreguotas ir patvirtintas 

naujos redakcijos individualios 

pažangos stebėsenos, 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimo sistemos aprašas (iki 

birželio 5 d.). 

Visi mokytojai  skatins 

ugdytinius išsikelti asmeninius 

tikslus ir atpažinti pažangą jų 

siekiant. Ne mažiau kaip 90 

proc. mokytojų kas mėnesį  

vykdys refleksijas su vaiku apie 

ugdymo(si) eigą, pasiekimus 

bei pažangą, bent kartą per 

pusmetį aptars mokinio 

ugdymo(si) pasiekimus bei 

pažangą su tėvais (globėjais). 

Skatinti bendravimą bei 

bendradarbiavimą su mokinių 

tėvais, globėjais.    

Sistemingai 

organizuojami tėvų 

susirinkimai. 

Tėvai įtraukiami  į 

mokyklos veiklų 

planavimą bei renginių 

organizavimą. 

Surengti 2 tėvų susirinkimai 

(kovo,  lapkričio mėn). 

kuriuose dalyvaus apie 70 proc. 

tėvų. Organizuota 5-7 bendri 

renginiai su tėvais, įtraukiant 

juos į organizavimo darbo 

grupes (renginiuose dalyvaus 

apie 50 proc. tėvų, 
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organizacinėse darbo grupėse - 

apie 15 proc.) 

Išrinktas tėvų komitetas, 

parengti ir patvirtinti tėvų 

komiteto nuostatai.  

Stiprinti bendradarbiavimą  su 

miesto/rajono švietimo 

įstaigomis.  

Mokyklos mokiniai ir 

mokytojai rengia bendrus 

projektus su kitomis 

švietimo įstaigomis. 

Garsinamas mokyklos 

vardas, skatinama 

ugdymosi motyvacija. 

Bendradarbiaudami su  

miesto/rajono švietimo 

bendruomenėmis mokytojai su 

ugdytiniais surengs 5-7 

koncertus, edukacinius 

renginius.  

Renginiuose dalyvaus ne 

mažiau kaip 50 proc. mūsų 

mokinių, kurie patobulins 

bendrąsias ir esminės dalykines 

kompetencijas. 

 

 

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. Žmogiškieji resursai. 

10.2. Piniginių lėšų trūkumas, nepakankamas finansavimas. 

10.3. Teisės aktų pasikeitimas. 

 

 

______________________                 __________           _________________         __________ 
(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) 

 

 

 

 


