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I SKYRJUS
PASIEKTI IR PLANUOJAMI RTZULTATAI

l. Pagrindiniai pradjusiq metq veiklos rezultatai

Metines uZduotys
(toliau uZduotys) Siektini rezultatai

Rezultatq vertinirno rodikliai
(kuriais vadovaujantis

vertinama, at nustatltos
uZduotys iwkdr.tos)

Pasiekti rezultatai ir
jq rodikliai

1.1

1.2.

1.3.

1 4.

I .5.

2. Einamqjq metq uZduotys
(nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uZduotys)

U2duorys Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai

(kuriais vadovaujantis vertinama, ar
nustaMos uZduoWs iwkdltos)

2. 1 .{gyvendinti Valstybes ir
savivaldybiq islaigq darbuotoj q
darbo apmokej imo istatymo
nuostatas mokykloje.

lgyvendintos LR Seimo
priimto Valstybes ir
savivaldybiq istaigq
darbuotojq darbo
apmokejimo istatymo
nuostatos, parengti,
pakoreguoti ir patvirtinti
dokumentai.

2018 m. III - IV ketvirtis.
Pakoreguota, patvirtinta darbo
apmokejimo sistema. pareigybiq
apra5ymai, darbo tvarkos
taisykles, darbo sutartys ir kiti
lokaliej i dokumentai.

2.2. {gyvendinti etatinio
mokytojq darbo apmokejimo,
isigaliosiandio nuo 2018 m.

lgyvendintos Lietuvos
Respublikos Svietimo ir
mokslo ministerijos bei

2018 m. III - IV ketvirtis.
Suburta darbo grupe del
mogtojLl etatinio darbo



rugsejo 1 d., nuostatas
mokykloje.

kitq institucijq teises aktq
nuostatos,
reglamentuojandios
mokytojq etatini darbo
apmokejim4.

apmokejimo nuostatr+

igywendinimo, priimti
susitarimai bendruomeneje.
Parengti lokalieji teises aktai:
pedagogq pareigybiq apraSymai.
papildy'tos i;ilar pakeistos
mokytojq darbo sutartys..

z.J. Sukurtr ir ldiegti
individualios mokinio paZangos
vefiinimo sistem4.

Laiku pastebeti ir
nustat).ti mokinio
mokymosi sunkumai ir
gebejimai, suteikta
pagalba, numatltos
priemones mokinio
individualiai paZangai
gerinti.

2018 m. II - n ketvirtis.
Parengras ir patvinintas mokiniq
pasiekimq ir individualios
paZangos verlinimo tvarkos
apraSas.

Sukuni ir jrr irtinri mokinio
individualios paZangos
matavimo irankiai(individualios paiangos

isivertinimo fiksavimo forma,
mokomqjq dalykq paZangos
diagramos, mokinio aplankas ir
kt.).
Metod inese grupese
organizuojamas individualios
mokinio paZangos stebejimo
aptarimas.
Mokiniq ter ams organizuojami
aptarimai su dalykq mokytojais.
klasiq vadovais del individualios
mokinio paZangos.

2.4. Skatinti ir pletoti mokytojq
lyderystg.

Tarptautiniq ir
nacionaliniq projektq
vykdymas.
Mokytojai, pagalbos
mokiniui specialistai
inicijuoja, dalijasi gerqja
praktine patirtimi ir
organizuoja mokykloje
respublikinius, rajoninius
renginius.

Vykdomas bent vienas
larptautinis, nacionalinis
proj ektas.
Per mokslo merus mokykloje
vykdomi ne maZiau kaip 2
pedagogr-1 inicijuoti
respublikiniai, rajoniniai
konkursai, konferencij os ar kiti
renginiai.
Ne malia:u kaip penki
pedagogai skaito prane5imus,
dalinasi savo praktine parirtim j..

3. Rizika, kuriai esant nustatytos uzduotys gali btrti neilykdytos (aplinkyb6s, kurios gali
turdti neigiamos itakos Sioms uZduotims irykdyti)
(pildoma kartu suderinus su valstybines ir savivaldybes svietimo istaigos (isskyrus aukst4sias
mokyklas) (toliau svietimo istaiga) vadovo pavaduotoju ugdlmui, ugdyma oiganizuoiandio
skyriaus r edeiu.l

3.. 1 . Del laiku neparengtq durbo upmok
sklandus darbas.
3.2. Del laiku neparengrq teises aktq, p"
etatus. ir po skelbtq konkursq neatsiradus pretendenlq uZimti Sias pareigas, gali sutrikti sklandus
etatinio darbo apmokejimo idieeimas ir



3'3.MokinioindividualipaZangossistemagalibutineve@
nepasirengimo atlikti mokinio individualios paZangos stebesen4 bei numarytq vertinimo
fiksavimo bldu neef o
3.4. Mokyklai ar jos partneriams negavus f S st utt
ERASMUS proiekto veikla.
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