ZARASŲ PAULIAUS ŠIRVIO PROGIMNAZIJOS
DIREKTORĖS ALDONOS NAVICKIENĖS
2021 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, SIEKTINI REZULTATAI IR
REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIAI
2021 metų užduotys (nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)
Užduotys
1
8.1. Užtikrinti
kiekvieno
mokinio
individualios
pažangos
stebėjimą ir
augimą siekiant
savivaldaus
mokymo(si)

Siektini rezultatai
2
8.1.1. Vykdyti
individualios mokinio
pažangos stebėseną

8.1.2. Užtikrinti
mokymo(si) pagalbą
įvairių gebėjimų
mokiniams, siekiant
kiekvieno mokinio
ūgties

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

3
8.1.1.1. Iki 2021 m. rugsėjo 30 d. parengtas
individualios mokinio pažangos stebėjimo įrankio
projektas (dienoraštis)
8.1.1.2. Kartą per mėnesį organizuojamos klasės
valandėlės, kurių metu aptariama individuali
kiekvieno mokinio pažanga; klasių auklėtojai teikia
duomenis Progimnazijos vaiko gerovės komisijai dėl
mokymosi pagalbos reikalingumo mokiniui
8.1.1.3. Du kartus per pusmetį organizuojami
mokytojų tarybos posėdžiai, kurių metu nagrinėjami
mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų rezultatai,
analizuojamos mokinių mokymosi nuotoliniu būdu
galimybės
8.1.2.1. Iki 2021 m. rugsėjo 30 d. tikslinami
Progimnazijos dokumentai, reglamentuojantys
mokymosi pagalbos teikimą: nustatyti mokymosi
pagalbos poreikio nustatymo bei jos teikimo atvejai,
būdai bei kriterijai, pagal kuriuos mokinio pažanga
yra vertinama ir stebima
8.1.2.2. Karantino metu organizuojamas mokinių
nuotolinis mokymas(is):
8.1.2.2.1. mokiniai pagal poreikį aprūpinti (ne
mažiau
kaip
10)
kompiuteriais/planšetėmis
mokymuisi iš namų;
8.1.2.2.2. mokytojai įpareigoti parengti sinchroninių
ir asinchroninių pamokų grafikus, pamokų
tvarkaraščiai paskelbti Progimnazijos svetainėje;
8.1.2.2.3. užtikrintas
mokinių,
kurie
patiria
mokymosi sunkumus ar neturi sąlygų mokytis iš
namų, mokymas Progimnazijoje
8.1.2.3. Iki 10 % pagerėję mokinių, kuriems buvo
teikiama mokymosi pagalba, pasiekimai
8.1.2.4. Mokymosi
sunkumus
patyrusiems
mokiniams padedama pasirinkti vaikų vasaros
stovyklas, kurių programos orientuotos į mokymąsi
per įvairias neformaliojo švietimo veiklas
8.1.2.5. 2021 m. padidėję 2 % Nacionalinio
mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai lyginant su
2019 m. Nacionalinio mokinių pasiekimų
patikrinimo rezultatais
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2
8.1.3. Vadovaujantis
Lietuvos Respublikos
Švietimo, mokslo ir
sporto ministro
įsakymu 2021-02-08
Nr. V-208 organizuoti
konsultacijas
mokiniams,
patiriantiems
mokymosi sunkumus

8.1.4. Vykdyti
projektą „Mokinių
mokymosi gerinimas
diegiant kokybės
krepšelį“ (toliau
Kokybės krepšelis)

8.2. Tobulinti
progimnazijos
veiklos kokybę

8.2.1. Progimnazijoje
diegiami duomenimis
grįsto vadybos
principai, įsivertinimo
rezultatai yra
naudojami
tolimesniam
progimnazijos veiklos
kokybės tobulinimui

8.3. Dalyvauti
savivaldybės
vykdomose
švietimo
projektuose

8.3.1. Vykdyti
projekto „Lyderių
laikas -3“ (toliau LL3)
numatytas veiklas

3
8.1.3.1. Savivaldybės tarybai patvirtinus 2021
metų biudžetą, Progimnazijos direktoriaus įsakymu
patvirtintas mokinių ir mokytojų, dalyvaujančių
konsultacijose, sąrašas, taip pat konsultacijų skaičius
ir grafikas. Konsultacijų sąrašas paskelbtas
progimnazijos interneto svetainėje
8.1.3.2. Mokytojams už konsultacijas apmokėta,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso
ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių
įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų
narių atlygio už darbą įstatymo nuostatomis (pvz.,
susitariant dėl papildomo darbo, nustatant priemoką
ar kt.)
8.1.3.3. 2021 m. liepos 1 d. rajono savivaldybės
administracijai atsiskaityta teisės aktų nustatyta
tvarka apie lėšų konsultacijoms mokiniams,
patiriantiems mokymosi sunkumų, panaudojimą
8.1.4.1. Organizuotos „Kokybės krepšelio“ 20202021 m. m. plane numatytos veiklos ir iki 2021 m.
rugsėjo 30 d. patikslintas 2021-2022 m. m. veiklos
planą
8.1.4.2. Laiku parengtos ataskaitos Nacionalinei
švietimo agentūrai ir koordinatoriui savivaldybėje.
Iki 2021 m. rugsėjo 30 d. informuota visuomenė apie
„Kokybės krepšelio“ 2020-2021 m. m. veiklų
vykdymą
savivaldybės
ir
progimnazijos
internetinėse svetainėse, vietinėje spaudoje
8.2.1.1. Naudojant
IQES
online interneto
platformą ir joje pateiktus įsivertinimo instrumentus,
atliktas ne mažiau kaip dviejų progimnazijos veiklos
sričių, iš kurių bent viena yra susijusi su ugdymo
planavimu ir organizavimu arba ugdymo rezultatais,
mokinių pasiekimais ir pažanga kokybės
įsivertinimas
8.2.1.2. Išanalizavus 2020 m. vykdytų veiklų
kokybės įsivertinimo duomenis, Progimnazijos 2021
m. veiklos plane numatytos ugdymo planavimo ir
organizavimo tobulinimo priemonės bei priemonių
įgyvendinimo vertinimo rodikliai
8.2.1.3. Iki 2021 m. rugsėjo 1 d. viešai paskelbta
Progimnazijos pažangos ataskaita ir pateikta
Nacionalinei švietimo agentūrai
8.3.1.1. Įvykdytos LL3 projekte Progimnazijos
komandos numatytos veiklos
8.3.1.2. 2021 m. vasario mėn. pedagogų profesinio
kapitalo tyrime dalyvavo ne mažiau kaip 75 proc.
dirbančių pedagogų.
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8.3.2. Vykdyti
Zarasų rajono
savivaldybės Piliečių
chartijos projekto
numatytas veiklas

8.4. Įgyvendinti
8.4.1. Racionaliai
efektyvų,
naudoti biudžeto
ekonomišką,
asignavimus
taupų finansinių ir
materialinių
išteklių valdymą

3
8.3.1.3. Progimnazijos
pedagogų
profesinio
kapitalo tyrimo rezultatai aptarti Progimnazijos
tarybos ir mokytojų tarybos posėdžiuose
8.3.2.1. 2021 m. gegužės – birželio mėnesiais
anketas „Ar baigę mokslus mokiniai bus paruošti
visaverčiam savarankiškam gyvenimui“ užpildė ne
mažiau kaip 80 %:
8.3.2.1.1. visų mokinių nuo 14 metų;
8.2.3.1.1. visų mokinių vieno iš tėvų ar kito
suinteresuoto asmens;
8.2.3.1.2. asmenų, kurie baigė mokslus prieš du
metus
8.2.3.2. Iki 2021 m. spalio 1 d. susistemintos
anketos
pateiktos
rajono
Savivaldybės
administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui
8.2.3.3. Gauti pasiūlymai įvertinti. Pasiūlymams
įgyvendinti sudaromas priemonių planas ir jis
paskelbiamas Progimnazijos internetinėje svetainėje
8.4.1.1. Progimnazija neviršijo skirtų metinių
biudžeto asignavimų, metų pabaigoje nėra
įsiskolinimų
8.4.1.2. Tikrinimo metu nenustatyta finansinių
pažeidimų

9. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali
turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu)

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Teisės aktų pasikeitimas
Su veiklomis susijusių institucijų vėluojantys arba nevykdomi įsipareigojimai
Neužtikrintas finansavimas
Žmogiškieji faktoriai (nedarbingumas ir kt.)

Suderinta su Zarasų rajono savivaldybės
Meru 2021-02-26
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