
Kupiskio meno mokykla 
(svietimo jstaigos pavadinimas) 

Direktore Daiva Sakickiene 
(darbuotojo pareigos. vardas ir pavarde) 

METINES V E I K L O S UZDUOTYS 

2018-04-17 Nr. p\I'S'5^ 
(data) 

Kupiskis 
(sudarymo vieta) 

1. Metines veiklos uzduotys: 

Uzduotys Siektini rezultatai 
Rezultatp vertinimo rodikliai (kuriais 
vadovaujantis vertinama, ar nustatytos 

uzduotys jvykdytos) 
1.1. Tinkamas jstaigos 
finansinip ir 
zmopiski i iu is tekl iu 
valdymas. 

Nevirsytas leistinas 
kreditorinis 
isiskolinimas 

2019 m. sausio 1 d. jstaigos jsiskolinimas 
(moketinos sumos) ne didesnis uz 2018 m. 
sausio 1 d. jsiskolinimp (moketinas sumas) 

1.1. Tinkamas jstaigos 
finansinip ir 
zmopiski i iu is tekl iu 
valdymas. Uztikrintas sklandus 

mokytojp etatinio 
darbo uzmokescio 
sistemos diegimas 

Vadovaujantis naujaisiais teises aktais iki 
2018-08-31 parengiami ir patvirtinami visp 
jstaigoje dirbancip mokytojp pareigybip 
aprasymai, darbuotojai su jais supazindinami 
pasirasytinai. 

1.1. Tinkamas jstaigos 
finansinip ir 
zmopiski i iu is tekl iu 
valdymas. Uztikrintas sklandus 

mokytojp etatinio 
darbo uzmokescio 
sistemos diegimas 

Ne maziau kaip 5 proc. vieno pedagoginio 
darbuotojo valandp funkcijoms, susijusioms 
su veikla mokyklos bendruomenei vykdyti, 
orientuotos j bendradarbiavimp su 
Savivaldybes svietimo jstaigp pedagogais -
dalijimpsi patirtimi, jsitraukimp j dalykinip 
olimpiadp, konkursp, varzybp, edukacinip 
renginip organizavimo, darbo jp komisijose, 
Nacionalinio mokinip pasiekimp patikrinimo 
ir kitp savivaldybes, salies lygmens tyrimp, 
Pagrindinio ugdymo pasiekimp patikrinimo, 
valstybinip brandos egzaminp vykdymo ir 
kitas veiklas. 

1.2. Mokinip 
asmenines pazangos 
skatinimas ir 
pasiekimp gerinimas. 

Individualias mokinip 
galimybes atitinkantys 
mokymosi pasiekimai 
ir nuolatine mokymosi 
pazanga 

Mokykloje aiskiai susitarta del mokinio 
asmenines pazangos identifikavimo, 
jsivertinimo ir fiksavimo - sukurta sistema. 
Ne maziau kaip 90 proc. mokyklos mokinip 
daro asmeninq pazangp, kaupia jrodymus, 
reguliariai jp fiksuoja ir reflektuoja. 
Iki 2018-08-31 mokykloje jdiegiamas ir nuo 
2018-09-01 naudojamas el. dienynas visuose 
mokyklos skyriuose. 
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Pamokos kokybes 
pazanga 

2018-12-31 konstatuojama, jog ne maziau 
kaip 20 proc. mokykloje vykstancip pamokp 
atitinka siuolaikiskai pamokai keliamus 
reikalavimus. 
Mokykloje aiskiai susitarta del mokytojp 
mokymosi vieniems is kitp - uztikrinamas 
veiksmingas modelio „Kolega - kolegai" 
realizavimas: kiekvienas mokytojas model} 
„Kolega-kolegai" taiko ne maziau kaip 2 
mokymo(si) faktams per 2018 metus. 

1.3. Mokinip 
asmenybip ugties 
uztikrinimas. 

Neformaliojo svietimo 
pasiulos pletra 

2018-2019 m. m. suburiamas vienas mokinip 
puciampjp orkestras ir viena mokinip liaudies 
muzikos kapela. 
2018 m. gruodzio men. vyksta Kaledp 
koncertas Kupiskio visuomenei. 

1.3. Mokinip 
asmenybip ugties 
uztikrinimas. 

Projektines veiklos ir 
tinklaveikos 
paveikumas 

Mokykloje jgyvendinamas ne maziau kaip 1 
salies ar tarptautinio lygmens ir ne maziau 
kaip 2 savivaldybes lygmens projektai. 

1.4. Vadovo 
asmenines lyderystes 
raiska. 

Aktyvaus jsitraukimo j 
savivaldybes lygmens 
veiklas augimas 

2018 m. dalyvauta ne maziau kaip 1 
savivaldybes lygmens darbo grupeje, 
komisijoje ar kitoje formalizuotojo veikloje. 
2018 m. ne maziau kaip 1 kartp dalintasi 
mokyklos vadybos patirtimi savivaldybeje ir 
(ar) salyje. 

2. Rizika, kuriai esant nustatytos uzduotys gali buti nejvykdytos (aplinkybes, kurios gali tureti 
neigiamos jtakos sioms uzduotims jvykdyti) 

2.1. Respublikoje nejvedama mokytojp etatinio darbo apmokejimo sistema. 
2.2. Direktoriaus nedarbingumas del ligos, besit^siantis 6 ir daugiau men, per 2018 metus. 

(svietimo jstaigos vadovo pareigos) (parasas) (vardas ir pavarde) (data) 


