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Zarasai
(sudarymo vieta)

Užduotys

Siektini rezultatai

1
1. Įgyvendinant
Lietuvos Respublikos
valstybės ir
savivaldybių įstaigų
darbuotojų darbo
apmokėjimo įstatymo
nuostatas parengti,
papildyti mokytojų
etatinio darbo
apmokėjimo sistemą.

2
Supažindinti mokytojus su
etatinio darbo užmokesčio
sistema.
Nustatyti mokytojų darbo
apmokėjimo tvarką
lokaliniuose progimnazijos
dokumentuose.
Parengti mokytojų
pareigybių aprašymus,
patvirtinti mokytojų
pareigybių sąrašą, pakeisti
mokytojų darbo sutartis.
Paskirstyti mokytojams
etatus ir darbo krūvį.

2. Įgyvendinant
Lietuvos Respublikos
švietimo įstatymo 231
ir 43 straipsnių
nuostatas sukurti ir
įgyvendinti smurto ir
patyčių prevenciją

Įgyvendinti smurto ir
patyčių prevencijos
„Paauglystės kryžkelės“
programą 5-8 klasių
mokiniams.

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
3
Iki rugsėjo 1 d. visi pedagogai pasirašytinai
supažindinti su mokytojų etatinio darbo
užmokesčio sistemos modeliu.
Iki rugsėjo 10 d. darbo tvarkos taisyklėse
nustatyta mokytojų darbo apmokėjimo tvarka ir
mokytojų tarybos posėdyje mokytojai
supažindinti su darbo tvarkos pakeitimais.
Atsižvelgiant į kvalifikacines kategorijas,
ugdymo programas ir kitus mokykloje sutartus
kriterijus iki rugsėjo 10 d. parengti, patvirtinti
mokytojų pareigybių aprašymai ir patvirtintas
pareigybių sąrašas.
Iki rugsėjo 10 d. pasirašytos mokytojų darbo
sutartys (pakeitimai susiję su etatiniu
apmokėjimu).
Nuo rugsėjo 1 d. mokytojui skirta ne daugiau
kaip 1 etatas, jei mokykloje nesudaromas visas
etatas kitiems (to paties dalyko) pedagogams;
nekontaktinių valandų skirstymas pagrįstas
demokratiškais bei teisiškais principais (viešai
svarstant, dalyvaujant darbuotojų atstovams).
Nėra nusiskundimų ir kreipimųsi į aukštesnes
institucijas.
Rugpjūčio mėn. pabaigoje organizuoti
apmokymai mokytojams smurto ir patyčių
programos įgyvendinimui.
Nuo rugsėjo mėn. pradėtas programos
įgyvendinimas.
Iki spalio 1 d. atnaujintos mokinio elgesio
taisyklės.
Nuo rugsėjo 1d. kas mėnesį teikiama
informacija progimnazijos svetainėje apie
vykdomą programą.
Iki gruodžio 15 d. organizuotas tėvų
susirinkimas smurto ir patyčių tema.

2
1
3. Kurti vykdomojo
ugdymo proceso
organizavimo
sveikatos saugos
reikalavimus
atitinkančią aplinką

2
Užtikrinti sveikatos saugos
reikalavimus, numatytus
Lietuvos higienos normoje
HN:21:2017

3
Iki birželio mėn. įvykdytas viešasis konkursas
valgyklos remonto darbams atlikti. Sutartyje
numatyti darbai atlikti mokinių vasaros
atostogų metu.
Iki kalendorinių metų pabaigos parengtas
skulptūrų ekspozicijos „Lelijos“ eksponavimo
planas, išlaidų sąmata, darbų technologinis
projektas. Iš turimų ir rėmėjų lėšų sutvarkyta
ekspozicija (išdažyta, parengtas pagrindas).
Iki rugsėjo 1 d. išdažytos 1 aukšto koridorių ir
pagrindinės laiptinės iš pirmo į antrą aukštus
sienos, pritvirtintos apsauginės medinės
atramos.

4. Tobulinti
progimnazijos ugdymo
proceso kokybės
organizavimą

Vadovaujantis
atnaujintomis pagrindinio

Iki rugsėjo 1 d. įsigyta lietuvių kalbos ir
literatūros 7-oms klasėms vadovėlių
komplektai.

ugdymo bendrosiomis
programomis aprūpinti
mokinius mokymo
priemonėmis.

Vadovaujantis
Nacionalinės mokyklų
vertinimo agentūros
išorinio vertinimo
išvadomis tobulinti
individualios mokinių
pažangos ir pasiekimų
įsivertinimo būdus ir
priemones.
5. Tobulinti bendrojo
ugdymo mokytojų
dalykines ir
bendrąsias
kompetencijas,
būtinas ugdymo
turiniui formuoti,
įgyvendinti ir
efektyvinti pedagogų
kvalifikacijos
tobulinimo sistemą

Teikti paraišką dėl
dalyvavimo projekte
pagal 2014-2020 metų
Europos sąjungos fondų
investicijos Lietuvoje
Bendrojo ugdymo
mokytojų bendrųjų ir
dalykinių kompetencijų
tobulinimo Nr. 09.4.2ESFA-V-715-02-0001
programą.

Iki gruodžio1 d. vadovaujantis e-dienyno
TAMO įdiegta funkcija, Geros mokyklos
koncepcija, dalykų mokytojų pasiūlymais
koreguotas Mokinių pasiekimų vertinimo
tvarkos aprašas.
Iki rugsėjo 1 d. mokytojams organizuotas
kvalifikacinis seminaras dėl Nacionalinės
mokinių pasiekimų patikros ataskaitų skaitymo.
Iki lapkričio 1d. mokyklos internetiniame
puslapyje paskelbti mokyklos pažangos
rodikliai.

Dalyvauta projekto „Bendrojo ugdymo
mokytojų bendrųjų ir dalykinių
kompetencijų tobulinimas“ Mini
mokymuose.

2. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti
neigiamos įtakos šioms užduotims įvykdyti)
2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės institucijų dokumentai, reglamentuojantys veiklas, vėluoja nei
numatyta užduotyse
2.2. Žmogiškieji faktoriai (nedarbingumas.ir kt.)
2.3. Asignavimų trūkumas

Zarasų rajono savivaldybės meras
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorė

Nikolajus Gusevas
Aldona Navickienė

