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KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS GARLIAVOS MENO 

MOKYKLOS DIREKTORĖS REGINOS GUOBĖS VEIKLOS  

2018 M. UŽDUOTYS 

 

1. Einamųjų metų užduotys 

         (nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar 

nustatytos užduotys įvykdytos) 

1. Organizuoti ir 

koordinuoti Lietuvos 

100-čio paminėjimui 

skirtą  renginių ciklą, 

sudarant galimybes  

mokinių, mokytojų  

koncertinę, edukacinę ir 

kitokią veiklą  pristatyti 

mokykloje  ir už jos ribų. 

1. Muzikinis skyrius: 

pravesti renginius, ypatingą 

dėmesį skiriant lietuviškai 

muzikai: 

1.1. pravesti  respublikinį 

festivalį „Vivo“ 2018-03-03; 

1.2. pravesti respublikinį  

festivalį  „Nuo renesanso iki 

džiazo“ 2018-03-24;  

1.3. organizuoti išvyką   

„Draugystės tiltai-2018“ 

2018 gegužės 3-9 d.d.; 

1.4.  paruošti ir įrašyti CD 

laikmeną  „Su gintaro lašu“  

 2018m. kovo, balandžio mėn. 

 

2. Dailės skyrius: 

2.1. Atrinkti  ir  paruošti 

mokinių darbus   2018m. 

kalendoriaus gamybai. I 

ketvirtis. 

 

2.2. Įvykdyti   III respublikinį 

piešimo  konkursą „Štrichas“. 

2018m.birželio 1 d.  

 

2.3. Atrinkti, sumaketuoti   

mokinių darbus   

 „Spalvų paletė -2018“. 

  

1.1. Įgyvendinti   renginiai pagal 

patvirtintų  darbo grupių parengtus 

projektus ir planus.  

I –II  ketvirtis.  

 

 

 

 

 

1.3. Įvykdyta ansamblio „Jiesia“ 

konkursinė, koncertinė  išvyka į JK 

Londoną.  

1.4. Išleista mokyklos mokinių  ir 

ansamblių atliekamų kūrinių   CD 

laikmena. II ketvirtis. 

 

2.1. Pagaminti spaudiniai-  

 kalendoriai, atvirukai. 

  

 

 

 

 2.2. Pravestas  piešimo konkursas. 

 II  ketvirtis.  

 

 

 2.3. Išleistas dailės sk. mokinių    

bukletas.  II ketvirtis. 

  

2. Užtikrinti  LR 

valstybės ir savivaldybių 

įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymo 

savalaikį įgyvendinimą.   

 

1.Nustatyti darbo apmokėjimo 

tvarką, darbuotojų pareigybių 

aprašymus, darbo sutarčių 

pakeitimus ir kitus susijusius 

dokumentus.     

1.1.Parengta ir patvirtinta darbuotojų 

pareigybių aprašymai, pasirašyta 

darbo sutarčių priedai. 

1.2. Nustatyta darbo apmokėjimo 

sistema ir įvykdytos darbuotojų 

informavimo bei konsultavimo 

procedūros. 

1.3. Patvirtintos  einamųjų metų 

užduotys. 
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2. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos šių užduočių įvykdymui) 

 

1. Gali būti neskirtas ES  finansavimas   paraiškai  “Muzika sujungia kaimynus“.    

__________________________  

 

3. Parengti  paraišką dėl 

ES finansavimo   2014-

2020 pagal „Europos 

kaimynystės 

bendradarbiavimo per 

sieną“ priemonę. 

1. Pateikti   paraišką į VšĮ 

Jungtinį sekretoriatą    

 pagal 1 teminio tikslo 

reikalavimus“ Muzika sujungia 

kaimynus“. I ketvirtis. 

1. Sėkmės atveju  mokykla gaus ES 

finansavimą  projekto programai 

įgyvendinti. 


