Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus
aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos
ataskaitai
priedas
Klaipėdos r. Priekulės muzikos mokykla
_________________________________________________________________
(švietimo įstaigos pavadinimas)

Arvydas Rimkus
_________________________________________________________________
(švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė)

METŲ VEIKLOS ATASKAITA
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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
(Trumpai aptariamos švietįimo įstaigos strateginio plano ir įstaigos metinio veiklos plano
įgyvendinimo kryptys ir pateikiami svarbiausi rezultatai bei rodikliai)
Klaipėdos r. Priekulės muzikos mokyklos strateginio plano veiklos prioritetai, tikslai ir
uždaviniai::
1. Prioritetas: Kokybiškas ugdymas, skatinant mokymosi motyvaciją, tenkinant
mokinių saviraiškos poreikius.
1.1. Tikslas: Meninio ugdymo kokybės ir efektyvumo didinimas.
1.1.1. Uždavinys: tobulinti pamokos vedimo metodiką, panaudojant kvalifikacijos
kėlimo renginiuose įgytas žinias, taikant informacines technologijas.
1.1.2. Uždavinys: ruošti gabiausius mokinius zoniniams, regioniniams, respublikiniams,
tarptautiniams konkursams bei festivaliams.
1.2. Tikslas: mokyklos materialinės bazės turtinimas.
1.2.1. Uždavinys: įsigyti naujų, kokybiškų muzikos instrumentų.
1.2.2. Uždavinys: papildyti bibliotekos fondą muzikine, metodine bei psichologine
literatūra.
2. Prioritetas: plėtoti meno ir kultūros pažinimą, tenkinant bendruomenės kultūrinius
poreikius, bendradarbiaujant su muzikos ir meno mokymo įstaigomis, socialiniais
partneriais.
2.1. Tikslas: dalintis gerąja darbo patirtimi su muzikos ir meno mokyklų mokytojais.
2.1.1. Uždavinys: kviesti muzikos ir meno įstaigų pedagogus vesti meistriškumo
pamokas bei mokyklos mokytojams vykti į kitas muzikinio ir meninio profilio
mokyklas.
2.1.2. Uždavinys: rengti metodinius renginius.
2.1.3. Uždavinys: rengti bendrus koncertus, projektus.
2.2. Tikslas: plėtoti meninė labdarą, bendradarbiaujant su Priekulės miesto švietimo,
socialinėmis ir kultūros įstaigomis.

2.2.1. Uždavinys: rengti bendrus projektus, koncertus.
2.2.2. Uždavinys: rengti pažintinius koncertus Priekulės švietimo įstaigų ugdytiniams,
mokiniams bei socialinių įstaigų globotiniams.
Priekulės muzikos mokykla teikia pradinį, pagrindinį, muzikos mėgėjų ir išplėstinį
muzikinį ugdymą, skatina poreikį muzikuoti visą gyvenimą ir siekti aukštų rezultatų zoniniuose,
respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose.
Visos veiklos orientuotos į strateginių tikslų įgyvendinimą planuojant Mokyklos metų
veiklą. Įgyvendinant strateginio ir metinio plano tikslus ir uždavinius, organizuota įvairaus
pobūdžio renginių. Vyko lietuvių liaudies dainų konkursas tarp žemesniųjų solfedžio mokinių
grupių, piešinių pagal grojamą kūrinį konkursas, fortepijono skyriaus mokinių konkursai :Rudens
lapeliai“ ir „Greitieji pirštukai“, „Mano mėgiamos pjesės“ konkursas tarp akordeono I, II klasės
mokinių, muzikinio diktanto konkursas tarp pagrindinio muzikinio ugdymo solfedžio grupių
mokinių. Surengėme koncertus Mokslo ir žinių dienai paminėti, Pasaulinei muzikos dienai
paminėti, Priekulės lopšelyje darželyje. Mokyklos mokiniai su koncertine programa dalyvavo
Artūro Staponkaus fotografijos darbų „Būsena“ atidaryme Drevernoje. Vyko Klaipėdos J.
Kačinsko muzikos mokyklos, E. Balsio menų gimnazijos ir Priekulės muzikos mokyklos
mokinių projektas-koncertas „Muzika sujungia širdis“. Koncertai Kovo 11 paminėti kartu su
Priekulės I. Simonaitytės gimnazija „Ir man užtenka Lietuvos didumo“, Priekulės lopšelyje –
darželyje, Priekulės I. Simonaitytės pradinių klasių mokiniams, mokyklos baigimo pažymėjimų
įteikimo proga. Akordeonistų koncertai: Lankupiuose, Priekulės socialinių paslaugų centre „Visi
žmonės skirtingi, bet reikalingi“.
Įgyvendinant metinį mokyklos veiklos uždavinį tobulinti pamokos vedimo
metodiką, panaudojant kvalifikacijos kėlimo renginiuose įgytas žinias bei dalinantis gerąja darbo
patirtimi su kitų muzikos mokyklų mokytojais mokykloje profesorė R. Girdzijauskienė pravedė
mokytojams seminarą „Muzikos pamokos planavimas“. Seminare klausė Priekulės ir Šilutės
muzikos mokyklų mokytojai, kurie po renginio gavo Klaipėdos rajono Švietimo centro
kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus.
Mokytojas Paulius Bajorūnas suorganizavo S. Šimkaus konservatorijos saksofono
klasės mokytojo metodininko Rolando Vizgaudžio mokinių koncertą ir meistriškumo kursus.
Tęstinis metodinis renginys su Gargždų muzikos mokyklos Veiviržėnų filialo akordeonistais
„Mus sieja akordeonas“. Mokytoja Galina Samylova paruošė ir perskaitė metodinį pranešimą
„Pastabos apie kūrinių akordeonui interpretaciją“. Mokytoja Irena Koncevičienė paruošė ir
perskaitė metodinį pranešimą „Sceninės baimės raiškos ypatumai“.
Fortepijono skyriaus mokytojų metodinės dienos metu su mokytojos Silvijos
Petukauskienės paruoštomis mokinėmis Justina Mulskyte ir Jovile Jonuškaite dirbo Klaipėdos S.
Šimkaus konservatorijos vyr. mokytoja Ilona Benetienė. Mokytoja Silvija Petukauskienė padarė
vaizdines mokymosi priemones „Nata ir pauzė“ bei „Muzikos tempas ir dinamika“. Fortepijono
skyriaus vedėja Silvija Petukauskienė suorganizavo skyriaus mokytojų metodinę dieną. Mokytoja
Raimonda Jasinskienė pravedė atvirą pamoką su 2 kl. mokiniu E. Dapkūnu tema „Štrichų ir
dinamikos svarba atliekant kūrinius“. Pamoką stebėjo fortepijono skyriaus mokytojos. Mokytoja
taip pat suorganizavo koncertą „A. Diabelli fortepijoniniai ir kameriniai ansambliai“ kartu su
Klaipėdos J. Kačinsko muzikos mokyklos mokiniais ir mokytojais.
Vienas iš uždavinių ruošti gabiausius mokinius regioniniams, respublikiniams ir tarptautiniams
konkursams.
Mokytojos Silvijos Petukauskienės mokinių laimėjimai. Andrėja Filipčiuk Palangos,
Žemaitijos krašto muzikos ir meno mokyklų pianistų festivalyje-konkurse laimėjo II vietą, Urtė
Lotužytė - I vietą. Panevėžio V. Mikalausko jaunųjų pianistų konkurso laureatės: Urtė Lotužytė ir
Andrėja Filipčiuk, Jonavoje vykusio Janinos Miščiukaitės meno mokykloje VI tarptautinio
konkurso „Fortepijonas – mano vaikystės draugas“ diplomantės. Žemaitijos krašto muzikos ir
meno mokyklų jaunųjų pianistų konkurso „Pajūrio klavyrai“ Urtė Lotužytė laureatė - I vieta ir
spec. prizas už geriausiai atliktą šiuolaikinę pjesę, Andrėja Filipčiuk laureatė - II vieta. I
respublikinio Vytauto Mikalausko jaunųjų pianistų konkurso laureatė Urtė Lotužytė, II

respublikinio Šakių miesto pianistų konkurso laureatės Urtė Lotužytė ir Andrėja Filipčiuk, IV
respublikinio „Šiuolaikinės ir džiazinės“ pjesės konkurso laureatės Urtė Lotužytė ir Andrėja
Filipčiuk.
Mokytojos Raimondos Jasinskienės mokinių laimėjimai. Goda Balandytė
Žemaitijos krašto jaunųjų pianistų konkurso „Pajūrio klavyrai“ laureatė – II vieta.
Mokytojos Irenos Koncevičienės mokinių laimėjimai. XVIII Žemaitijos ir
Klaipėdos krašto jaunųjų akordeonistų konkurse Augustas Jackevičius – I vieta. Respublikiniame
akordeonistų konkurse Vilnius – 2019 Augustas Jackevičius tapo laureatu - I vieta, tarptautiniame
akordeonistų konkurse „Linksmasis akordeonas“ laureatas – I vieta, tarptautiniame akordeonistų
konkurse Vilnius 2019 laureatas – I vieta, V. Furmonavičiaus vardo tarptautinio konkurso
laureatas – I vieta, tarptautinio jaunųjų akordeonistų konkurso „Naujene 2019“ laureatas – I vieta,
tarptautinio akordeonistų konkurso „Ascoltate 2019 laureatas – I vieta.
XXV tarptautiniame akordeonistų festivalyje-seminare koncertavo IV kl. mokinys
Augustas Jackevičius.
Lukas Špejeras, akordeono išplėstinio muzikinio ugdymo mokinys, XVIII
Žemaitijos ir Klaipėdos krašto akordeonistų konkurso laureatas - I vieta. VI Klaipėdos krašto
akordeonistų konkurso „Savarankiškai išmokta pjesė“ tarp II klasės mokinių Ąžuolas Tverskis
laureatas – I vieta. Tarptautiniame konkurse Šiauliuose „Linksmasis akordeonas“ Augustas
Jackevičius laureatas – I vieta. Plungės meno mokykloje vykusiame akordeonistų festivalyje
„Akordeonų šėlsmas“ dalyviai: Ąžuolas Tverskis, Auksė Auškelytė, Dovydas Vėlius, Lukas
Špejeras.
Mokytojos Galinos Samylovos mokinių laimėjimai. XVIII Žemaitijos ir Klaipėdos
krašto jaunųjų akordeonistų konkurse Adrija Stonkutė laureatė – I vieta, Aurėja Matulionytė
laureatė - III vieta. Aurėja Matulionytė respublikinio akordeonistų konkurso Vilnius 2019
laureatė – I vieta, tarptautinio akordeonistų konkurso Vilnius 2019 lauratė – II vieta, tarptautinio
akordeonistų konkurso „Ascoltate 2019” laureatė – II vieta.
Adrija Stonkutė, akordeono 2 kl. mokinė, respublikinio akordeonistų konkurso
Vilnius 2019 laureatė – I vieta, tarptautinio akordeonistų konkurso Vilnius 2019 laureatė – II
vieta, tarptautinio akordeonistų konkurso „Ascoltate 2019“ Grand prix.
XXV tarptautiniame akordeonistų festivalyje–seminare koncertavo III kl. mokinė
Adrija Stonkutė ir IV klasės mokinė Aurėja Matulionytė.
VI Klaipėdos krašto akordeonistų konkurso „Savarankiškai išmokta pjesė“ tarp II
klasės mokinių Tadas Salys laureatas - III vieta, Adrija Stonkutė laureatė – I vieta.
Mokytojos Audronės Asnauskienės mokinių laimėjimai. VII respublikinio
Romualdo Žaldoko smuikininkų konkurso laureatai: Aleksandr Pavlov - I vieta, Smiltė Petraitytė
– I vieta, Milėja Bičkaitytė – III vieta.
Mokytojos Reginos Tulickienės mokinių laimėjimai. Lietuvos vaikų ir moksleivių
lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurso „Tramtatulis“ Mažosios Lietuvos regiono rato laureatė
Auksė Auškelytė, taip pat Nacionalinio rato diplomantė.
Mokyklos mokytojai bendradarbiavo su meno ir muzikos mokyklos mokytojais
organizuojant bendrus koncertus bei dalijantis gerąja darbo patirtimi.
Akordeono klasės mokytojos bendradarbiavo su Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos mokytoja
metodininke Marina Logutenkova ruošiant mokinius įvairiems konkursams. Taip pat dalijosi
gerąja darbo patirtimi su Klaipėdos J. Kačinsko, J. Karoso, Gargždų muzikos mokyklų akordeono
skyrių mokytojais. Smuiko klasės mokytoja Audronė Asnauskienė bendradarbiavo su Klaipėdos
S. Šimkaus konservatorijos mokytoja Skaiste Čilinskaite ruošiant mokinius įvairiems
konkursams. Mokytoja Regina Tulickienė bendradarbiavo bei dalijosi gerąja darbo patirtimi su
Gargždų muzikos mokyklos mokytoja eksperte Nijole Usevičiene.
Mokykloje vyko S. Šimkaus konservatorijos saksofono klasės mokytojo Rolando
Vizgaudžio klasės mokinių koncertas ir meistriškumo kursai. Tęstinis metodinis renginys su
Gargždų muzikos mokyklos Veiviržėnų filialo akordeonistais „Mus sieja akordeonas“. Mokytojas
Rolandas Tarvainis Klaipėdos moksleivių saviraiškos centre suorganizavo respublikinį konkursą

„Gitaroms skambant“. Mokytoja Raimonda Jasinskienė suorganizavo koncertą „A. Diabelli
fortepijoniniai ir kameriniai ansambliai“ kartu su Klaipėdos J. Kačinsko muzikos mokyklos
mokiniais ir mokytojais.
Mokyklos atstovai dalyvavo XXIX Žemaitijos krašto muzkos ir meno mokyklų
festivalyje „Vaikai ir muzika“ Platelių muzikos mokykloje.
2019 metais naujų muzikos instrumentų mokykla neįsigijo.
II SKYRIUS
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai
Metų užduotys
(kuriais vadovaujantis
Siektini rezultatai
(toliau – užduotys)
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)

1.1.Sklandžiai
organizuoti etatinio
pedagogų darbo
apmokėjimo įvedimą
mokykloje.

Pedagoginiai
darbuotojai buvo
detaliai
supažindinami su
etatinio
apmokėjimo tvarka
ir numatomais
pokyčiais
darbovietėje.

Parengti pedagogams darbo
krūviai pagal etatinio darbo
apmokėjimo 3 kišenes.
Pedagogai su darbo krūviais
buvo supažindinami
pasirašytinai. Parengti
pedagoginiams
darbuotojams pareigybių
aprašymai, pakoreguotos
darbo sutartys.

1.2. Parengti
mokyklos
tobulinimo veiksmų
planą, remiantis
veiklos kokybės
vertinimo rezultatais.

Pristatyti
bendruomenei
mokyklos išorės
vertinimo ataskaitą.
Mokyklos
mokytojų tarybos
posėdžiuose aptarti
tobulintinų veiklų
įgyvendinimą.

Bendruomenei pristatyta ir
aptarta su ja išorės vertinimo
ataskaita. Parengtas
mokyklos tobulinimo
veiksmų planas.

1.3. Dalyvauti su
mokiniais Žemaitijos
ir Klaipėdos krašto
regioniniuose,
respublikiniuose,
nacionaliniuose ir
tarptautiniuose
konkursuose.

Skatinti visų
specialybių
mokytojus siekti
kuo aukštesnio
įvairiuose
konkursuose
atliekamų kūrinių
stiliaus, charakterio
ir formos
perteikimo lygio.

Nuo visų mokykloje
besimokančių mokinių, 13
zoninių, respublikinių ir
tarptautinių konkursų
laureatai.

Pasiekti rezultatai
ir jų rodikliai
Parengti
pedagoginiams
darbuotojams
pareigybių
aprašymai,
pakoreguotos
darbo sutartys.
Įvestas pedagogų
etatinis darbo
apmokėjimas
pagal 3 kišenes.
Bendruomenei
buvo pristatyta ir
aptarta su ja
išorės vertinimo
ataskaita.
Parengtas
mokyklos veiklos
planas ir
įgyvendinimo
priemonės.
Zoniniuose,
respublikiniuose
ir tarptautiniuose
konkursuose
pasiektos pirmos
ir antros vietos
bei diplomai.

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys
Priežastys, rizikos
2.1. Įsigyti naujus muzikos instrumentus.
Dėl lėšų trūkumo, mokykla negalėjo įsigyti
naujų muzikos instrumentų.
2.2. Atnaujinti mokyklos bibliotekos
Dėl lėšų trūkumo, mokykla negalėjo atnaujinti
fondus naujais natų rinkiniais.
bibliotekos fondus naujais natų rinkiniais.

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

Užduotys / veiklos
3.1.Surasta galimybė įsigyti gitaros klasei spinta
mokytojo reikmėms susidėti.
3.2.Surasta galimybė atnaujinti 40 susidėvėjusių
kėdžių.
3.3.Surasta galimybė įsigyti 3 naujus itasliškus
stacionarius natų rinkiniams padėti pultus.
.

Poveikis švietimo įstaigos veiklai
Gitaros mokytojas turės galimybę
susidėti į klasės spintą reikalingą
muzikinę literatūrą bei natų rinkinius.
Pagerėjo mokyklos koncertų salės
scenoje, koridoriuose bei klasėse
naudojamų kėdžių estetinė išvaizda.
Gitaros klasės mokiniai turės geresnes
galimybes groti iš natų, kadangi klasėje
bus stacionarus pultas.

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
Pasiekti rezultatai
Užduotys
Siektini rezultatai
vertinama, ar nustatytos
ir jų rodikliai
užduotys įvykdytos)
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
III SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas
Pažymimas atitinkamas
langelis

Užduočių įvykdymo aprašymas
5.1. Dauguma mokinių, dalyvavusių regioniniuose, respublikiniuose ir
tarptautiniuose konkursuose užėmė aukštas prizines vietas bei Grand prix.
5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo
rodiklius
5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Labai gerai x ☐
Labai gerai x ☐
Patenkinamai ☐
Nepatenkinamai ☐

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti
6.1. Kai kuriems mokytojams reikėtų tobulinti pamokos planavimą.
6.2. Tobulinti planavimo procedūras.
Direktorius
____________________
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)

__________
(parašas)

Arvydas Rimkus
_________________
(vardas ir pavardė)

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI
7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:

2020-01-21
__________
(data)

Metų veiklos ataskaita vertinama labai gerai, kadangi strateginiai tikslai ir uždaviniai bei metinės
veiklos programos tikslai ir uždsaviniai pilnai įgyvendinti. Siūlau, sudarant naują strateginį planą
numatyti daugiau savivaldybės lėšų naujų muzikos instrumentų įsigyjimui.
Mokyklos tarybos pirmininkė
____________________

Sandra Matulionienė
_________________

__________

(mokykloje – mokyklos tarybos
(parašas)
įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –
savivaldos institucijos įgaliotas asmuo
/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo)

2020-01-22
__________

(vardas ir pavardė)

(data)

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: ______________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________
(švietimo įstaigos savininko teises ir
pareigas įgyvendinančios institucijos
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens
pareigos)

__________

_________________

(parašas)

(vardas ir pavardė)

__________
(data)

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________.
V 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

9.1. Suorganizuoti
XXX Žemaitijos krašto muzikos
ir meno mokyklų festivalį
„Vaikai ir muzika“.

Dauguma Žemaitijos
krašto muzikos ir meno
mokyklų turės galimybę
festivalio baigiamajame
koncerte parodyti savo
geriausius mokinius
instrumentalistus bei
meninius kolektyvus.
Siekti, kad ugdymo
planas su daugiau
disciplinų bei savaitinių
valandų suteiktų
galimybę baigusiems
muzikos mokyklą
mokiniams mokytis
aukštesnėse muzikos
mokymo įstaigose.

9.2. Įrašyti į mokyklos ugdymo
planą visų specialybių pirmos
klasės mokiniams dvi savaitines
pagrindinio muzikos
instrumento valandas,
pagrindinio muzikinio ugdymo
programoje įvesti antrojo
muzikos instrumento
(fortepijono) 1 savaitinę valandą
ir pagrindinėje muzikinio
ugdymo programoje – 1
savaitinę muzikos istorijos
valandą.

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
Festivalio baigiamojo koncerto
programos dalyviai
pademonstruos aukštą
muzikinių kūrinių atlikimą.

Dėl papildyto mokyklos
ugdymo plano mokinių
muzikinis ugdymas taps
pilnavertiškesnis bei
perspektyvesnis.

9.3. Įsigyti Europos sąjungos
lėšomis naujus muzikos
instrumentus: atlikėjišką su
rinktiniais 96 bosais akordeoną,
saksofoną altą, tris akustines
gitaras ir įgarsinimo kolonėlę.
9.4. Suremontuoti ir perdažyti
mokyklos koncertinės salės,
koridorių, vestibiulio sienas.
Saksofono ir smuiko klasėse
įrengti sienų garso izoliaciją.

Su naujais muzikos
instrumentais muzikos
mokyklos mokiniai turės
geresnes galimybes
atstovauti mokyklai
įvairiuose konkursuose
bei festivaliuose.
Suremontavus ir
perdažius mokyklos
koncertinę salę ir
koridorius, bus geresnis
estetinis vaizdas. Įrengus
saksofono ir smuiko
klasėse garso izoliaciją,
nesitrukdys kitų klasių
mokytojų pamokinis
darbas.

Zoninių, respublikinių ir
tarptautinių konkursų
programos bei bukletai.

Atsinaujins mokyklos
koncertinės salės ir koridorių
sienos, bus lengviau valytojai
valyti sienas. Įrengus garso
izoliaciją saksofono ir smuiko
klasėse, sumažės mokykloje
triukšmas.

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. Trūkstant mokykloje lėšų, reikalinga tėvų pagalba nuvykti į tarptautinius konkursus.
10.2. Norint išplėsti mokyklos ugdymo planą, reikalingas papildomas savivaldybės
finansavimas.
10.3.Norint įsigyti naujus muzikos instrumentus bei atlikti remontą mokykloje, reikalingos
Europos sąjungos lėšos.

______________________
(švietimo įstaigos savininko teises ir
pareigas įgyvendinančios institucijos
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens
pareigos)

Susipažinau.
Direktorius
___________________
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)

__________
(parašas)

_________________
(vardas ir pavardė)

__________

Arvydas Rimkus
_________________

(parašas)

(vardas ir pavardė)

__________
(data)

__________
(data)

