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MUZIKOS MOKYKLOS DIREKTORĖS LAIMOS PLANČIŪNIENĖS
2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS

Užduotys

Siektini veiklos rezultatai

1. Įgyvendinti Asmens
duomenų apsaugos
reglamentą

Įstaigoje užtikrintas
Asmens duomenų
apsaugos reglamento
reikalavimų laikymasis

2. Atstovauti įstaigai ir
plėtoti tarpkultūrinį
bendradarbiavimą

Surengtas tarptautinis
festivalis „Skambėk,
jaunyste“

3. Inicijuoti pokyčius
mokykloje ir prisiimti
atsakomybę už jų
įgyvendinimą

Dalyvaujant
2014–2020 m. Europos
Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programoje
įsigyta trūkstamos
modernios ugdymo
įrangos bei instrumentų,
vykdytos dviejų krypčių
neformaliojo vaikų
švietimo programos –
muzikos ir etnokultūros
Organizuoti tėvų (globėjų,
rūpintojų) susirinkimai,
sistemingai teikiama
informacija tėvams
(globėjams, rūpintojams)

4. Taikyti įvairesnes
bendravimo ir
bendradarbiavimo formas
su tėvais (globėjais,
rūpintojais)

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
1.1. Supažindinta įstaigos bendruomenė
su pasikeitusiais reikalavimais asmens
duomenų apsaugos srityje.
1.2. III ketv. atnaujinti vidaus teisės
aktai asmens duomenų apsaugos
klausimais.
1.3. Nustatytos procedūros, kaip bus
prašomas, gaunamas ir užfiksuojamas
duomenų subjekto sutikimas dėl asmens
duomenų naudojimo konkrečiais
tikslais.
1.4. Paskirtas darbuotojas, kuris atliks
asmens duomenų apsaugos pareigūno
funkcijas.
2.1. 2018 m. II ketv. surengtas
tarptautinis festivalis „Skambėk,
jaunyste“.
2.2. Parengta viena bendra lietuvių ir
anglų kompozitorių koncertinė
programa ir atlikta su choru „One
Voice“ Jungtinėje Didžiosios Britanijos
ir Šiaurės Airijos Karalystėje,
Weymouth mieste.
3.1. 2018 m. įgyvendinamas projektas
„Neformaliojo švietimo infrastruktūros
tobulinimas Panevėžio r. muzikos
mokykloje“.
3.2. Nupirkti muzikos ir etnokultūros
krypčių muzikos instrumentai ir įranga.
3.3. Nuo 2018-09-01 pradėta vykdyti
Etninės kultūros ugdymo programa.

4.1. 2018 m. rugsėjo ir gruodžio mėn.
surengti du tėvų (globėjų, rūpintojų)
susirinkimai.
4.2. Vykdyti individualūs pokalbiai.
4.3. Įtraukti tėvai (globėjai, rūpintojai) į

apie vaikų ugdymo(si)
poreikius, pasiekimus,
pažangą, mokyklos
lankymą ir elgesį, įtraukti
tėvai (globėjai, rūpintojai)
į renginių organizavimą

5 renginių organizavimo darbo grupes,
98 proc. lankėsi mokyklos
organizuojamoje veikloje kaip
stebėtojai.

Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti
neigiamos įtakos šių užduočių įvykdymui).
(Pildoma kartu suderinus su įstaigos vadovu)
1. Teisės aktų pasikeitimai arba jų priėmimo vėlavimas.
2. Nedarbingumas ir kiti veiksniai, turintys įtakos žmogiškiesiems ištekliams.
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