Mokyklų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija,
vadovų metinių veiklos užduočių nustatymo forma
VILNIAUS JUOZO TALLAT-KELPŠOS KONSERVATORIJA
METINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS
2022-01- Nr.
Vilnius
1. 2022 metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)
Užduotys
1.1.Inicijuoti ir vadovauti
Konservatorijos
veiklą
reglamentuojančių
dokumentų
atnaujinimui ir
parengimui,
atsižvelgiant į
Bendrąsias programas
(BP) ir atnaujintus
Konservatorijos
nuostatus. Užtikrinti
sklandžią metodinę
veiklą, nuolat
informuojant
mokyklos
bendruomenę.

1.2.Gerinti ugdymo(si)
kokybę ir aplinkas,
užtikrinant priemonių
prieinamumą vykdant
ugdymą nuotoliniu
būdu.

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)

1.1.1. Atlikti pasirengimo
analizę, susitarti dėl
veikimo krypčių;
1.1.2. Metodinės veiklos
poreikio išgryninimas,
parengto plano
įgyvendinimas.

1.1.1. Atnaujintos
Konservatorijos darbo tvarkos
taisyklės. Parengtas Metodinės
veiklos aprašas, pagal
atnaujintas BP pakoreguotas
ugdymo planas;
1.1.2. Parengtas Metodinės
tarybos veiklos planas 20222023 m. m.; įgyvendinta ne
mažiau kaip 75 proc.
suplanuotų 2022 m. veiklų;
1.1.3. Nuolatos atnaujinama
informacija mokyklos
internetinėje svetainėje
http://www.konservatorija.lt

1.2.1. Sudarytos sąlygos
mokiniams gerinti
praktinius
instrumento/balso
valdymo įgūdžius
profesinėje aplinkoje;
1.2.2. Vykdoma individuali
mokinių pažangos
stebėsena;
1.2.3. Modernizuota
fonotekos fondų dalis;
1.2.4. Reikalingos
efektyviam ugdymui
priemonės
pasiekiamos
nuotoliniu būdu.

1.2.1. Ne mažiau kaip 85 proc.
mokinių dalyvavo viešoje
koncertinėje veikloje
(tarptautiniuose,
respublikiniuose konkursuose
ir festivaliuose, koncertuose);
1.2.2. Užtikrintas mokinių
pažangumo gerinimo
susitarimų tvarumas. Stebima
ir aptariama kiekvieno mokinio
pažanga;
1.2.3. Suskaitmeninta
fonotekos fondų dalis pagal
ŠMSM patvirtintas mokymo
programas;
1.2.4. Sukurtos sąlygos
mokiniams ir mokytojams
pasiekti suskaitmenintą fondą

nuotoliniu būdu ir parengtas
„Naudojimosi fonotekos fondu
tvarkos aprašas“.
1.3.1. Inicijuota ir integruota
mokytojų
motyvavimo
priemonė jų dalykinių
kompetencijų,
susijusius su
mokomaisiais
dalykais, vystymui;
1.3.2. Inicijuotos ir
įgyvendintos
priemonės,
skatinančios
bendruomeniškumą ir
komandinį darbą
siekiant bendrų
mokyklos tikslų;
1.3.3. Sudaryti sąlygas
efektyviau
panaudojant
mokyklos
informacines
komunikacines
technologijas.

1.4.1. Viešai pristatyta
mokytojų dalykinė-koncertinė
veikla prestižiniuose
renginiuose Lietuvoje
atstovaujant Konservatoriją ar
mokyklos bendruomenėje (ne
mažiau kaip 5 % mokytojų).
Atnaujinta Darbo apmokėjimo
sistema;
1.4.2. Įgyvendinti ne mažiau
kaip 4 vieši renginiai, siekiant
mokyklos tikslų ir dalyvaujant
skirtingų metodinių grupių
nariams;
1.4.3. iki 70 proc. padidėjo
mokytojų, naudojančių
pamokose informacines
komunikacines technoligijas.

1.4.Inicijuoti ir sudaryti
sąlygas muzikai gabių
vaikų pritraukimo
mokytis
Konservatorijoje
veikloms.

1.4.1. Mokytojai aktyviai
viešina gerą
Konservatorijos
vardą;
1.4.2. Įgyvendinta efektyvi
pagalbos
stojantiesiems veikla;
1.4.3. Įvykdyta produktyvi
sklaida kitose
savivaldybėse.

1.4.1. Inicijuotos ir įvykdytos
diskusijos identifikuoti
efektyviausias gabių muzikai
vaikų pritraukimo veiklas.
Įvykdyta ne mažiau 75 proc.
numatytų veiklų;
1.4.2. Įvykdytos suplanuotos
tikslinės konsultacijos
stojantiesiems, 2 renginiai
„Atvirų durų dienos“;
1.4.3. Mokinių iš kitų
savivaldybių dalis proc. (nuo
viso menų mokykloje
besimokančių mokinių
skaičiaus) – 57 proc.

1.5.Didinti viešųjų
pirkimų skaidrumą ir
efektyvumą.

1.5.1. Užtikrinama, kad per
Centrinę perkančiąją
organizaciją (CPO
LT) vykdomi
privalomi vykdyti
viešieji pirkimai;
1.5.2. Per CPO LT vykdomi
ir viešieji pirkimai,
kurie nėra privalomi
vykdyti per CPO LT;

1.5.1. Įvykdyta 100 proc.;
1.5.2. Įvykdyta 20 proc.
daugiau, negu per 2021 m.;
1.5.3. Įvykdyta 100 proc.;
1.5.4. Daugiau kaip 50 proc.
skelbiamų rodyklių vertinami
„gerai“.

1.3.Plėtoti aukštos
kvalifikacijos
motyvuotus
darbuotojus, burti
bendruomenę
komandiniam darbui.

1.5.3. Paskelbta visa
privaloma viešinti
informacija apie
įvykdytus viešuosius
pirkimus;
1.5.4. Įstaiga Viešųjų
pirkimų tarnybos
skelbiamoje pirkimų
vykdytojų
Švieslentėje
vertinama „gerai“.
2. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali
turėti neigiamos įtakos šių užduočių įvykdymui)
(pildoma kartu suderinus su mokyklos vadovu)
2.1. Numatytų veiklų įgyvendinimui nepakankamas finansavimas.
2.2. Nepakankami darbo laiko ištekliai dėl nenumatytų papildomų darbų.
2.3. Ekstremalios ar krizinės situacijos (pandemija ar kt.).

Švietimo, mokslo ir sporto viceministras

Su metinėmis veiklos užduotimis susipažinau:
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos direktorius

