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)
Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio- Putvinskio gimnazija
(švietimo įstaigos pavadinimas)

Muzikos skyriaus vedėja Violeta Valantukevičienė
(darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė)

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA
2018-04-16 Nr.
(data)

Šaukėnai
(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)
Rezultatų vertinimo rodikliai
Užduotys
Siektini rezultatai
(kuriais vadovaujantis vertinama,
ar nustatytos užduotys įvykdytos)
2.1.
Organizuoti
tarptautinį Gruodžio
14
d. Iki 10 mėn. 01 d. parengti ir
vokalinės
sakralinės
muzikos suorganizuotas tarptautinis patvirtinti
festivalio-konkurso
festivalį-konkursą
„
Skriski, vokalinės
sakralinės nuostatai ir išsiųsti dalyviams. Iki
giesmele...“
muzikos
festivalis- 12 mėn. sudaryta vertinimo
konkursas
„Skriski, komisija, sudaryta programa,
giesmele...“.
paruošti diplomai.
Dalyvių skaičius – ne mažiau
kaip
30
įvairios
sudėties
ansamblių ir solistų.
2.2. Organizuoti Europos dienai Gegužės
10
d. Koncerto programa suderinta su
skirtą koncertą Kelmėje.
suorganizuotas
bendrojo trijų gimnazijų muzikos ir meno

2

2.3.
Efektyvinti
kokybišką
formalųjį švietimą papildančio
ugdymo programų ir neformaliojo
švietimo programų įgyvendinimą.

ugdymo gimnazijų meno ir
muzikos skyrių mokinių
koncertas Kelmės kultūros
centre

skyrių vedėjais.
Koncerte
dalyvauja solistai – vokalistai,
instrumentalistai, vokaliniai ir
instrumentiniai ansambliai, chorai.
Geri atsiliepimai apie įvykusį
koncertą.

Sistemingas
pamokų
stebėjimas,
mokinių
pažangumo analizavimas
siekiant
inicijuoti
pokyčius
ugdymo
kokybei gerinti.

IV ketvirtyje stebėtos ne
mažiau kaip
2 kiekvieno
muzikos mokytojo pamokos,
apibendrintas I ir II pusmečio
mokinių pažangumas.

2.4.
2.5.

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. Teisės aktų, poįstatyminių aktų pasikeitimai.
3.2. Žmoniškieji ištekliai.
3.3. Trečiųjų asmenų įsipareigojimų nevykdymas.
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