ELEKTRĖNŲ MENO MOKYKLOS DIREKTORIAUS
EVALDO PETKEVIČIAUS 2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS

Užduotys

Siektini rezultatai

1. Gerinti ugdymo
kokybę.

Organizuojant renginius, dalyvaujant
festivaliuose, koncertuose, stiprinama
mokinių motyvacija, rengiant mokinius
konkursams, ugdomi specialieji gebėjimai
ir įgūdžiai.

2. Sudaryti sąlygas
mokytojų
kompetencijoms
ugdyti.

Taikant įgytus gebėjimus ir kompetencijas,
sudaromos sąlygos siekti aukštesnės
ugdymo kokybės.

3. Kurti ir naujinti
saugią ugdymosi
aplinką, padedančią
veiksmingai siekti
ugdymo(si) tikslų
įgyvendinimo.

Sukuriama estetiškesnė ir patrauklesnė
ugdymo(si) aplinka, iš dalies atnaujinant ir
papildant mokyklos materialinę ugdymo
bazę.

4. Tobulinti bendrą
veiklą su mokinių
tėvais, globėjais,
mokytojais,
socialiniais
partneriais.

Įtraukiami tėvai (globėjai) į mokyklos
veiklas, padėsiančias jiems pažinti ir
suvokti savo vaikų ugdymosi poreikius,
ugdysiančias draugišką ir darnią mokyklos
bendruomenę. Bendradarbiaujama su
socialiniais partneriais šalyje, užsienyje,
plečiant koncertinės ir pedagoginės veiklos
galimybes.

5. Gerinti mokyklos
bendruomenės

Organizuojami bendri pokalbiai,
diskusijos, seminarai, išvykos,

Rezultatų vertinimo
rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertinama,
ar nustatytos užduotys
įvykdytos)
1. Organizuotų renginių
dalyviai – 80 proc.
mokinių.
2. Festivalių ir parodų
dalyviai – 50 proc.
mokyklos mokinių.
3. Konkursuose užimta 15
prizinių vietų ar laureatai –
15 mokinių.
1. Apie 50 proc. mokytojų
– bent vieno respublikinio
kvalifikacijos tobulinimo
renginio dalyviai.
2. Ne mažiau kaip 30 proc.
vykdyta gerosios patirties
sklaidos renginių.
1. Įsigytas akordeonas ir
kiti muzikos instrumentai,
kompiuteris.
2. Pakeistos mokyklos
koncertų salės durys su
geresne garso izoliacija.
3. Atliktas dalinis
remontas.
1. Surengti informaciniai
susirinkimai tėvams
atskiruose skyriuose,
kuriuose dalyvautų bent 50
procentų tėvų (globėjų).
2. Kiekvienas dalyko
mokytojo organizuotas
susirinkimas tėvams per
metus, dalyviai – 80 proc.
tėvų.
3. Surengti 4 renginiai /
projektai su socialiniais
partneriais.
1. Surengtas seminaras
komandos formavimo,

mikroklimatą.

6. Įgyvendinti
koreguotą etatinio
darbo apmokėjimo
sistemą.

stiprinsiančios darbuotojų sveikos
gyvensenos įgūdžius, gerinsiančios
santykius tarp kolegų.

Parengti ir su darbuotojų atstovais
suderinti koreguotą darbo apmokėjimo
sistemą.

palankaus mikroklimato
kūrimo tema.
2. Vesti individualūs
pokalbiai su darbuotojais.
3. Suorganizuota bendra
išvyka su mokyklos
kolektyvu.
1. Parengta ir su
darbuotojų atstovais
suderinta koreguota darbo
apmokėjimo sistema.
2. Pakeistos ir papildytos
darbuotojų darbo sutartys
(esant būtinybei).

Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti
neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)
1. Darbuotojų kaita ir stoka.
2. Nepakankamas finansavimas.
3. Laikinas nedarbingumas.
4. Nenugalimos jėgos.
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