ZARASŲ PAULIAUS ŠIRVIO PROGIMNAZIJA
(švietimo įstaigos pavadinimas)
DIREKTORĖ ALDONA NAVICKIENĖ
(direktoriaus vardas ir pavardė)
2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
Užduotys
1
3.1. Gerinti mokinių
ugdymosi pasiekimus ir
saviraiškos galimybes.

Siektini rezultatai
2
Ugdymo planų
rengimas

Įgyvendinti Lietuvos
Respublikos švietimo
įstatymo 37 straipsnio
ir kitų straipsnių,
susijusių su ugdymo
kokybe, nuostatas

Iki spalio 1 d. progimnazijos svetainėje
paskelbti Nacionalinės mokinių pasiekimų
patikros ataskaitų rezultatai.
Iki liepos 1 d. progimnazijos svetainėje
paskelbti mokinių mokymosi rezultatų
2018-2019 mokslo metų analizės
rezultatai.
Mokinių vasaros atostogų metu
organizuota ne mažiau kaip viena dieninė
vaikų poilsio stovykla.

Dalyvauti projekte
„Lyderių laikas 3“

Įgyvendinti projekto „Lyderių laikas 3“
numatyti pokyčio etapai (pagal kūrybinės
komandos sudarytą planą).
Dalyvauta neformaliojo švietimo
lyderystės programoje.
Pradėtos įgyvendinti projekto „Kokybės
krepšelis“ nuostatos.

Dalyvauti projekte
„Kokybės krepšelis“
3.2. Tobulinti bendrojo
ugdymo mokytojų
dalykines ir bendrąsias
kompetencijas,
būtinas ugdymo turiniui
formuoti ir įgyvendinti

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
3
Iki rugsėjo 1 d. parengti 2019-2020 ir
2020-2021 mokslo metų ugdymo planai.
Iki rugsėjo 1 d. su 2019-2020 mokslo
metų ugdymo planais supažindinta
progimnazijos bendruomenė (Mokytojų
tarybos posėdyje, Progimnazijos tarybos
posėdyje, progimnazijos svetainėje).

Dalyvauti 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
programos
mokymuose

80% progimnazijos pedagogų dalyvavimas
projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų
bendrųjų ir dalykinių kompetencijų
tobulinimas“ Mini mokymuose.

1
3.3. Įgyvendinant Lietuvos
Respublikos valstybės ir
savivaldybių įstaigų darbuotojų
koreguotus darbo apmokėjimo
įstatymo nuostatus ugdymo
įstaigoje taikyti mokytojų
etatinio darbo apmokėjimo
sistemą

2
Įgyvendinti Lietuvos
Respublikos valstybės ir
savivaldybių įstaigų
darbuotojų darbo
apmokėjimo įstatymo 5
straipsnio nuostatas

3.4. Kurti saugią mokymosi
aplinką

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

3
Vadovaujantis teisės aktais,
susijusiais su mokytojų etatinio
darbo apmokėjimu, ne vėliau
kaip per 30 d.:
atnaujinti mokytojų darbo
apmokėjimo tvarką;
atnaujinti mokytojų pareigybių
aprašymus ir darbo sutartis.
Nuo rugsėjo 1 d. mokytojui
skirti ne daugiau kaip 1 etatą, jei
mokykloje nesudaromas visas
etatas kitiems pedagogams.
Iki gegužės 1 d. atnaujinti
priešgaisrinės ir civilinės saugos
evakuacijos planus.
Iki rugsėjo 1 d. kosmetiškai
dalinai išdažyti koridorių,
kabinetų sienas.
Iki lapkričio 1 d. pašalinti
elektros instaliacijos gedimus.
Pateikti ne mažiau kaip 2
paraiškas (respublikinėms
institucijoms) materialinės bazės
stiprinimui.

4. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios
gali turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu)
4.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės institucijų dokumentai reglamentuojantys veiklas vėluoja
nei numatyta užduotyse bei numatytų programų nebevykdymas.
4.2. Žmogiškieji faktoriai (nedarbingumas ir kt.)
4.3. Asignavimų trūkumas

