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Tikslai Uždaviniai Numatomos priemonės Laikotarpis Atsakingi asmenys Rezultato vertinimo 

kriterijus 

 1.Tobulinti 

mokymo 

kokybę 

1. Ugdymo 

metodų, būdų, 

formų 

tikslingas  

taikymas 

1.Tikslingų ugdymo metodų, būdų pamokoje 
parinkimas taikant įvairias ugdomosios veiklos 
formas, kurios atitiktų mokinių mokymosi gebėjimus, 
galimybes; 
2. Individualizuotos ir diferencijuotos  užduotys; 
3. Ugdymo turinio parinkimas atsižvelgiant į mokinių 
poreikius, interesus;  
4.Tikslingas, mokymosi motyvaciją skatinantis namų 
darbų skyrimas (muzikos dalykų); 

5.Efektyvus IKT naudojimas pamokose. 

6. Pamokų organizavimas už mokyklos ribų 

(galerijose, muziejuose ir kt.) 

Per mokslo 

metus 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, mokytojai 

1. Stebėtų pamokų 

protokolai; 

2. Stebėtų pamokų 

aptarimas metodinėse 

grupėse, 

administracijos 

pasitarimuose; 

3. Aptarimas mokytojų 

taryboje/ metodinėje 

taryboje. Posėdžių 

protokolai. 

 2.Stebėti 1. Mokiniai įsivertina, apmąsto sėkmes ir 

tobulintinus dalykus. 

Per pamokas. 

Aptarimas po 

pusmečio. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

mokytojai 

1. Aptarimas 

metodinėse grupėse. 

Posėdžių protokolai. 
 

 



 kiekvieno 
vaiko 
individualią 
pažangą 

2. Mokinio individualios pažangos stebėjimas 
pamokoje ir fiksavimas. 
 
 
 
 
3. Mokinių turinčių pusmečių neigiamų įvertinimų 
individualios pažangos stebėjimas. 
 
 
 

4.Trišalių pokalbių „Mokinys – tėvai – mokytojas 

organizavimas. 

 

Per pamokas. 
Aptarimas po 
pamokos ir po 
pusmečio. 
 
 
Per pusmetį. 
 

 

 

 

Per pusmetį. 

 

 

 2. Mokinių, padariusių 
asmeninę pažangą 
skaičius (proc.). 
Aptarimas metodinėse 
grupėse. Posėdžių 
protokolai. 
3. Aptarimas metodinėse 
grupėse/metodinėje 
/mokytojų taryboje. 
Posėdžių protokolai. 
4. Aptarimas metodinėse 
grupėse/metodinėje 
taryboje. Posėdžių 
protokolai. 
Bendruomenės narių 
apklausa. 

2.Tobulinti 

mokymosi 

kokybę. 

1. Mokymosi 

motyvacijos 

skatinimas 

l. Mokinių dalyvavimas konkursuose, 

koncertuose, parodose, renginiuose. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mokinių lankomumo gerinimas (Druskininkų 

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno 

mokyklos pamokų/ugdymo dienų lankomumo 

apskaitos tvarkos aprašo nuostatų vykdymas).  

Per metus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per metus. 

Direktorius, 

direktoriaus  

pavaduotojas 

ugdymui, mokytojai, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

1.Mokinių, 

dalyvaujančių 

konkursuose, 

koncertuose, parodose, 

renginiuose skaičius. 

Mokinių pasiekimų 

patikrinimų aukštesni 

rezultatai, didesnis 

gerai besimokančiųjų 

skaičius.  

2. Sumažintas 

pamokų, praleistų be 

pateisinamos 

priežasties, skaičius. 
 

 



3.Organizuoti 

kryptingą 

mokytojų 

kompetencijų 

tobulinimą 

1. Kryptingai 

tobulinti 

mokytojų 

kvalifikaciją.  

1.Mokytojų profesinių ir asmeninių kompetencijų 

tobulinimas (seminarai, konferencijos, mokymai), 

bendradarbiavimo ryšių užmezgimas. 

Per metus. Direktorius, 

direktoriaus  

pavaduotojas 

ugdymui, mokytojai. 

3. Mokytojų, tobulinusių 
savo profesines ir 
asmenines kompetencijas 
skaičius.  
Bendradarbiavimo 
renginių su socialiniais 
partneriais skaičius. 
Aptarimas metodinėje 
taryboje/mokytojų 
taryboje. Posėdžių 
protokolai. 

 

 

 


