
 
 

 

DRUSKININKŲ MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO MENO MOKYKLA 
(švietimo įstaigos pavadinimas) 

 

ONA OLŠAUSKIENĖ 
(švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) 

 

METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2019-01-18 Nr. ________  
                                                                               (data) 

Druskininkai 
(sudarymo vieta) 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

     2018 – 2020 m. strateginio veiklos plano prioritetai, tikslai, uždaviniai:  

1. Prioritetas. Ugdymo(si) kokybės tobulinimas. Strateginis tikslas – gerinti ugdymo ir ugdymosi 

kokybę, maksimaliai tenkinti mokinių poreikius. Gerinti ugdymo(si) proceso kokybę keliant 

mokinių mokymosi motyvaciją. Uždaviniai - tobulinti šiuolaikinės pamokos vadybą, ugdymo 

proceso ir turinio vertinimo ir įsivertinimo dermės stiprinimas, mokytojų profesinės kompetencijos 

tobulinimas, stiprinimas, ypač IT srityje, aukštesnės kvalifikacinės kategorijos įgijimas. 

2. Prioritetas. Mokyklos įvaizdžio stiprinimas. Strateginis tikslas – stiprinti mokyklos įvaizdį, 

skleidžiant gerąją patirtį. Uždaviniai - aktyvi koncertinė, parodinė ir projektinė veikla, 

bendradarbiaujant su tėvais ir socialiniais partneriais, materialinės bazės stiprinimas, internetinės 

svetainės atnaujinimas.  

      Atsižvelgiant į 2018 – 2020 m. strateginio veiklos plano prioritetus, tikslus ir uždavinius 

įgyvendintas 2018 m. veiklos planas. Įgyvendinant tikslus - įgyvendinti veiklos plane numatyti 

uždaviniai: gerinti ugdymo(si) proceso kokybę keliant mokinių mokymosi motyvaciją, tobulinti 

šiuolaikinės pamokos vadybą, stiprinti ugdymo proceso ir turinio vertinimo ir įsivertinimo dermę, 

tobulinti, stiprinti mokytojų profesinę kompetenciją, ypač IT srityje, įgyti aukštesnes kvalifikacines 

kategorijas, aktyvinti koncertinę, parodinę ir projektinę veiklą, bendradarbiaujant su tėvais ir 

socialiniais partneriais, stiprinti materialinę bazę, atnaujinti  internetinę svetainę. 

1. Parengtos ir atnaujintos, mokinių interesus atitinkančios, 16 (viršijant planą) dalyko dėstymo 

programų. Ugdymo turinys buvo planuojamas atsižvelgiant į kiekvieno mokinio poreikius, 

mokymosi galimybes, motyvaciją, pasiekimus, mokytojų kvalifikaciją, gerą aplinką. Atnaujintas ir 

patobulintas mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo bei įsivertinimo tvarkos aprašas (2018 m. 

rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. V1- 81). Didėjo mokinių mokymosi motyvacija, bendradarbiaujant 

mokytojams, mokiniams ir tėvams - stiprėjo vertinimo ir įsivertinimo dermė. 

2. Aukštesnei kvalifikacinei vyr. mokytojo ir vyr. koncertmeisterio bei eksperto kategorijai 

atestuoti 2 mokytojai. Dalyvaudami 37 (viršijant planą) dalykiniuose seminaruose, konferencijose 

mokytojai įgijo naujų žinių, reikalingų profesinių bei bendražmogiškų kompetencijų. Suaktyvėjo 

metodinių grupių veikla, tobulėjo šiuolaikinės pamokos vadyba, stiprėjo mokytojų profesinės 

kompetencijos, kilo mokytojų kvalifikacija. 

3. Sukurtos 7 edukacinės programos. Mokytojai bei mokiniai dalyvavo edukacinėje veikloje 

bendradarbiaudami su kitomis Lietuvos bei Užsienio švietimo įstaigomis. Mokytojai bei mokiniai 

įgijo naujų žinių, kilo mokinių mokymosi motyvacija. 

4. Suaktyvinta koncertinė/parodinė veikla. Dalyvauta (viršijant planą) 102 koncertuose, 31 

konkurse, 7 respublikiniuose festivaliuose, surengtos 32 parodos. Bendradarbiauta su tėvais ir 

socialiniais partneriais, sudarytos galimybes skleisti gerąją patirtį. Sustiprėjo mokyklos įvaizdis, 

savivaldybėje, respublikoje bei užsienyje. 
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5. Atlikti mokyklos vidaus remonto darbai, atnaujinta/suremontuota 13 (viršijant planą) mokyklos 

patalpų, įsigytos ugdymo procesui reikalingos priemonės ir inventorius (49 baldai, 13 muzikos 

instrumentų,  reprezentaciniai drabužiai chorui ir orkestrui),  Atnaujintas/sukurtas naujai mokyklos 

socialinis tinklas facebook, vykdomi/tęsiami naujos internetinės svetainės sukūrimo darbai. 

Atsinaujino mokyklos patalpos, pagerėjo ugdymo aplinka, informacijos sklaida miesto 

bendruomenei, Lietuvos ir užsienio parneriams.  

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 

(toliau – užduotys) 

Siektini 

rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1.1.Parengti 

ugdymo proceso 

priežiūros planą ir jį 

įgyvendinti. 

Parengtas 

ugdymo 

proceso 

priežiūros 

planas ir 

įgyvendintas. 

Stebėta ir įvertinta ne 

mažiau kaip 30 mokytojų 

pamokos. Teiktos 

konsultacijos 

mokytojams, vykdoma 

grįžtamoji patikra. 

Parengtos stebėjimo 

ataskaitos ir atestacijos 

dokumentai 2-3 

mokytojams siekiantiems 

įgyti aukštesnę 

kvalifikacinę kategoriją. 

Įvykdyta.  

Parengtas ir patvirtintas 

ugdymo proceso priežiūros 

planas (2018 m. balandžio 30 d. 

įsakymas Nr. V1-51).  

Stebėta ir įvertinta 28 mokytojų 

(mokykloje viso dirba 30 

mokytojų) pamokos. 

Teiktos konsultacijos 

mokytojams, vykdoma 

grįžtamoji patikra. 

Parengtos stebėjimo ataskaitos 

ir atestacijos dokumentai 2 

mokytojams  siekiantiems įgyti 

aukštesnę kvalifikacinę 

kategoriją (vyr. mokytojo ir 

mokytojo eksperto). 

1.2. Sudaryti darbo 

grupę ir parengti 

2018/2019 m. m. 

ugdymo planą. 

Parengtas 

2018/2019 m. 

ugdymo 

planas ir 

suderintas su 

savivaldybės 

vykdomąja 

institucija. 

Parengta nuo 5 iki 10 

teisės aktų 

reglamentuojančių 

ugdymo plano 

įgyvendinimą. Suderinti 

visų mokytojų dalykų 

dėstymo programos ir 

teminiai planai. 

Suorganizuoti ne mažiau 

kaip 2 tėvų susirinkimai 

dėl ugdymo plano 

įgyvendinimo. 

Įvykdyta ir viršyta.  

Sudaryta darbo grupė 

2018/2019 m. m. ugdymo 

planui parengti (2018 m. 

gegužės 25 d. įsakymas Nr. V1-

59). 

Ugdymo planas svarstytas ir 

jam pritarta mokyklos 

Mokytojų taryboje (2018 m. 

rugpjūčio 28 d. protokolas Nr. 

7). 

Ugdymo planas pristatytas ir 

jam pritarta Mokyklos taryboje 

(protokolas 2018 m. rugpjūčio 

28 d. Nr.2). 

Parengtas 2018/2019 m. 

ugdymo planas  suderintas su 

savivaldybės vykdomąja 

institucija. 
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Patvirtintas  2018/2019 m. 

ugdymo planas  (2018 m. 

rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. 

V1-81) 

Ugdymo planas paviešintas 

mokyklos internetinėje 

svetainėje. 

Suorganizuoti 2 tėvų 

susirinkimai (2018 m. 

balandžio 20 d., 2018 m. 

lapkričio 30 d.). 

Patvirtinti teminiai ir veiklos 

planai, dalykų dėstymo 

programos (2018 m. rugpjūčio 

31 d. įsakymas Nr. V1-84). 

Patvirtinta mokinių priėmimo į 

mokyklą specialiųjų gabumų ir 

gebėjimų patikrinimo tvarka 

(2018 m. birželio 6 d. įsakymas 

Nr. V1-65). 

Sudaryta mokinių priėmimo į 

mokyklą 2018/2019 m. m. 

komisija (2018 m. gegužės 14 

d. įsakymas Nr. V1-54). 

Patvirtinti klasės koncertų ir 

peržiūrų grafikai (2018 m. 

lapkričio 13 d. įsakymas Nr. 

V1-128). 

Patvirtinti akademinių 

koncertų, peržiūrų ir 

baigiamųjų egzaminų grafikai 

(2018 m. balandžio 2 d. 

įsakymas Nr. V1-43). 

Patvirtinta Muzikos ir kitų 

menų bei V. K. Jonyno dailės 

skyriaus mokinių baigiamųjų, 

keliamųjų egzaminų, 

akademinių koncertų, antro 

instrumento, neformaliojo 

ugdymo programų perklausų, 

peržiūrų, baigiamojo darbo 

gynimo komisijų sudėtis. (2018 

m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. 

V1-42). 

Išduoti mokyklos pradinio 

ugdymo baigimo pažymėjimai 

(2018 m. rugpjūčio 27 d. 

įsakymas Nr. V2-60). 

Išduoti mokyklos baigimo 

pažymėjimai. (2018 m. gegužės 

31 d. įsakymas Nr. V2-48). 

Patvirtintas mokinių turizmo 

renginių (išvykų) organizavimo 
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tvarkos aprašas (2018 m. 

gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 

V1-143). 

Patvirtinti mokinių 

apdovanojimų „Nominacijos 

apdovanojimai“ nuostatai 

(2018 m. balandžio 9 d. 

įsakymas Nr. V1-44). 

Patvirtinti VII Tarptautinio 

vaikų ir jaunimo dailės 

konkurso – festivalio 

„Čiurlionio krašto spalvos“ 

nuostatai (2018 m. kovo 15 d. 

įsakymas Nr. V1-32).  

 Pagerbti ir apdovanoti geriausi 

mokyklos mokiniai (2018 m. 

gegužės 31 d. įsakymas Nr. V2-

49, 2018 m. rugpjūčio 27 d. 

įsakymas Nr. V2-61).  

1.3. Sudaryti darbo 

grupę ir parengti 

edukacinių 

programų planą. 

Parengtos 

edukacinės 

programos. 

Parengtos ne mažiau kaip 

7 edukacinės programos. 

Vykdyta stebėsena ir 

užpildyta vertinimo lapai. 

    

Įvykdyta. 

Sudaryta darbo grupė 

edukacinių programų planui 

parengti (2018 m. balandžio 30 

d. įsakymas Nr. V1-51). 

Parengta/dalyvauta/įgyvendinta 

7 edukacinės programos. 

Vykdyta stebėsena ir užpildyti 

vertinimo lapai. 

1.4. Atnaujinti 

mokyklos 

internetinę svetainę 

ir socialinį tinklą 

facebook. 

Atnaujinta 

mokyklos 

internetinė 

svetainė ir 

socialinis 

tinklas 

facebook. 

Sukurta nauja mokyklos 

internetinė svetainė 

atnaujinama ne rečiau 

kaip kas mėnesį, o 

facebook paskyra – ne 

rečiau kaip kas savaitę. 

Dalinai įvykdyta. 

Atnaujintas/sukurtas naujai 

mokyklos socialinis tinklas 

facebook (informacija 

atnaujinama kas savaitę (pagal 

poreikį – dažniau). 

Mokyklos internetinė svetainė 

atnaujinama pagal poreikį, 

vykdomi naujos mokyklos 

internetinės svetainės sukūrimo 

darbai (Rašytinis susitarimas 

dėl kūrinio užsakymo (2018 m. 

lapkričio 15 d.),  Interneto 

svetainės sukūrimo paslaugų 

užsakymo sutartis (2018 m. 

gruodžio 28 d. Nr. 228).  

1.5. Organizuoti ir 

prižiūrėti 

materialinės bazės 

atnaujinimą, gerinti 

ugdymo/si aplinką. 

(Įgyvendinamas 

Druskininkų 

savivaldybės 

projektas 

Atnaujintos 

mokyklos 

patalpos, 

klasės, 

koridoriai, 

didžioji ir 

parodų salė, 

įsigytos 

Atnaujinta/suremontuota 

ne mažiau kaip 11 

patalpų, įsigyti baldai 

didžiajai salei, klasėms, 

administracijai. Įsigyta ne 

mažiau kaip 12 muzikos 

instrumentų ir kitų 

ugdymo priemonių. 

Įvykdyta ir viršyta.  

Atnaujinta/suremontuota 13 

mokyklos patalpų. V. K. 

Jonyno dailės skyriuje - 7 

patalpos, Muzikos ir kitų menų 

skyriuje - 5 (Didžioji salė, san. 

mazgai, I ir II aukšto koridoriai 

(grindys, sienos, lubos), 

laiptinė). 
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„Druskininkų M. K. 

Čiurlionio meno 

mokyklos 

infrastruktūros 

tobulinimas“). 

ugdymo 

priemonės. 

Atlikti vandentiekio vamzdžių 

ir buitinių nuotekų keitimo 

darbai, pakeista dalinė elektros 

instaliacija. 

Restauruotas K. E. Šatūno 

vitražas „Pavasaris“. 

Įsigyta 13 muzikos instrumentų 

(1 saksofonas – tenoras, 1 

klarnetas, 1 solinio būgnelių 

komplektas, 3 gitaros, 7 

pianinai). 

Įsigytos ugdymo priemonės 

choreografijai, dailei. 

Įsigyti baldai (5 spintos (iš jų 3 

spec. spintos pritaikytos 

muzikos instrumentams 

(akordeonams, kanklėms), 9 

darbo stalai, 23 mokinio kėdės, 

12 ekspozicinių kubų 

(keramikos darbams 

eksponuoti)). 

Įsigyta 120 vnt. rėmų parodoms 

eksponuoti. 

Įsigyta/pasiūta koncertinė 

pučiamųjų orkestro ir jaunučių 

choro apranga.    
 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. Atnaujinti mokyklos internetinę 

svetainę ir socialinį tinklą facebook.  

Užduotis įvykdyta iš dalies, nes 2018 m. nepabaigti 

vykdyti naujos mokyklos internetinės svetainės 

sukūrimo darbai.   
 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Organizuoti/vykdyti trijų menų vaikų vasaros 

stovyklą Druskininkų savivaldybės vaikams.  

Veikė 2 savaičių trijų menų (muzika, dailė, 

choreografija) vaikų vasaros stovykla. Dalyvavo 36 

vaikai. 

Kryptingas, tikslingas vaikų kūrybiškumo 

ugdymas,  užimtumas vasarą supažindinant 

su muzikos, dailės, choreografijos 

pagrindais. 

3.2. Organizuoti/įgyvendinti tarptautinį plenerą 

Druskininkai – Palanga. 

Motyvuoti mokiniai. 

3.3. Organizuoti/įgyvendinti tarptautinį konkursą – 

festivalį „Čiurlionio krašto spalvos“. Dalyvavo 50 

dalyvių.  

Pasidalinta gerąja patirtimi, ugdomas 

kūrybiškumas, iniciatyvumas, lyderystė. 

Suaktyvėjo mokyklos bendruomenės bei 

mokyklos partnerių veikla. 

3.4. Organizuoti/įgyvendinti geriausių mokinių 

pagerbimo renginį. (Patvirtinti mokinių 

apdovanojimų „Nominacijos apdovanojimai“ 

nuostatai (2018 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. V1-

44)). 

Pagerėjo mokymosi rezultatai, motyvuoti 

mokiniai.  
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Pagrindinė įvykdyta veikla – suorganizuotas ir 

įvykdytas renginys. Pagerbti, paskatinti, įvertinti bei 

apdovanoti piniginėmis premijomis gabūs mokyklos 

mokiniai. 

3.5. Bendradarbiauti, pasirašant sutartis, su naujais 

socialiniais partneriais: 

1. Veisiejų socialinės globos namais. 

(Bendradarbiavimo sutartis, 2018 m. balandžio 9 d. 

Nr.202/1). 

Pagrindinė įvykdyta veikla - organizuoti mokytojų, 

socialinių darbuotojų, mokinių ir globos namų 

globotinių kultūriniai renginiai. 

 

2. Lietuvos  mokinių  neformaliojo  švietimo  centru. 

(Bendradarbiavimo sutartis, 2018 m. lapkričio 7 d. 

Nr.R8-302/223). 

Pagrindinė įvykdyta/vykdoma veikla - abipusis šalių 

bendradarbiavimas įgyvendinant edukacines 

programas bei šalių ketinimai aktyviai veikti 

skatinant meno, istorijos ir kultūros pažinimą. 

Dalyvauta LMNŠC  rengiamų piešinių konkursuose. 

 

 

Kultūrinė, edukacinė, švietėjiška veikla, 

sprendžiant laisvalaikio ir tarpusavio 

bendradarbiavimo klausimus. Sudarytos 

sąlygos kultūriniam, metodiniam mokytojų 

ir socialinių darbuotojų bendradarbiavimui.  

 

 

Bendradarbiaujant su LMNŠČ pasidalinta 

gerąja patirtimi, informacija apie rengiamus 

kultūros ir meno projektus. 

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

4.1.    

4.2.    
 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1.  

6.2. 
 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
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 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

____________________                        __________               _________________     __________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo  

/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________                 __________            _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                        (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

IV SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. Kitų metų užduotys 

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

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

9.1. Sudaryti darbo grupę ir 

parengti 2019/2020 m. m. 

ugdymo bei 2020 m. veiklos 

planą. 

Parengtas 2019/2020 m. 

ugdymo ir 2020 m. veiklos 

planas. Planai suderinti su 

savivaldybės vykdomąja 

institucija. 

Parengta ne mažiau kaip 5 teisės 

aktai reglamentuojantys ugdymo 

ir veiklos plano įgyvendinimą. 

Suderinti visų mokytojų dalykų 

dėstymo FŠPU ir NU programos 

ir teminiai planai, Muzikos ir kitų 

menų skyriaus, V. K. Jonyno 

dailės skyriaus, metodinio 

būrelio veiklos planai.  

9.2. Užtikrinti mokinių ir jų 

mokytojų dalyvavimą 

konkursuose, festivaliuose, 

koncertuose, parodose ir 

kituose 

renginiuose. 

Sudaryti palankias sąlygas 

mokiniams atstovauti 

mokyklą mieste, 

Respublikoje ir užsienyje.  

Sudalyvauta ne mažiau kaip 50-

tyje įvairių renginių. 

9.3. Organizuoti vaikų vasaros 

stovyklą Druskininkų 

savivaldybės vaikams  

Veiks trijų menų (muzika, 

dailė, choreografija) vaikų 

vasaros stovykla  

 

Stovykla veiks ne mažiau kaip 5 

dienas. Stovykloje dalyvaus ne 

mažiau kaip 50 vaikų, dirbs ne 

mažiau kaip 5 mokytojai. 

9.4. Organizuoti ir prižiūrėti 

materialinės bazės 

atnaujinimą, gerinti ugdymo/si 

aplinką. (Įgyvendinamas 

Druskininkų savivaldybės 

Atnaujintos mokyklos 

patalpos, klasės, koridoriai, 

įsigytos ugdymo priemonės. 

Atnaujinta/suremontuota ne 

mažiau kaip 4 patalpos, įsigyta ne 

mažiau kaip 189 vnt. baldų 

Muzikos ir kitų menų skyriuje: 

146 kėdės ir 13 bankečių 



8 
 

 

projektas „Druskininkų M. K. 

Čiurlionio meno mokyklos 

infrastruktūros tobulinimas“). 

Didžiajai salei, 5 minkštasuoliai 

I, II ir III aukšto fojė, 25 kėdės – 

pučiamųjų orkestro klasei. 

Įsigyta ne mažiau kaip 2 muzikos 

instrumentai, kitų ugdymo 

priemonės dailės bei 

choreografijos pamokoms.         

 

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. Žmogiškasis faktorius (laikinasis nedarbingumas). 

10.2. Teisės aktų ar teisės aktuose numatytų terminų pasikeitimai. 

10.3. Laiku nepaskelbti ar nepriimti teisės aktai. 

10.4. Dėl iškilusių nenumatytų atvejų mokyklai trūksta lėšų numatytoms veikloms įgyvendinti. 

10.5. Nepakankamas finansavimas numatytų veiklų įgyvendinimui. 

 

 

______________________                 __________           _________________         __________ 
(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) 

 

 

 

 


