
IV 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 

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

9.1. Dalyvauti  

Panevėžio miesto 

savivaldybės 

nacionalinio švietimo 

projekto „Lyderių 

laikas 3” kūrybinės 

komandos veikloje. 

Per dvejus dalyvavimo 

projekte metus bus 

suplanuotas ir 

įgyvendintas sisteminis 

pokytis (inovacija) 

mokykloje, siekiant 

tobulinti vadybos 

praktiką bei mokinių 

pasiekimus. 

1. Pagal numatytą projekto tvarkaraštį 

dalyvaujama kūrybinės komandos veikloje 

(I, II, III, IV ketvirtis). 

 2. Suburta progimnazijos pokyčio 

projekto grupė (II ketvirtis). 

3. Atliktos visos numatytos „Lyderių laiko 

3“ projekto veiklos progimnazijoje (I, II, 

III, IV ketvirtis). 

4. Suburta progimnazijos bendruomenė 

(mokytojai, mokiniai, tėvai) numatytų 

veiklų vykdymui (II, III, IV ketvirtis). 

 

9.2. Užtikrinti ilgalaikės 

autorinės mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimosi programos 

„Mokomės-išbandome-

dalinamės“ 

įgyvendinimą. 

Progimnazijos 2018-

2019 m. m. pamokų 

kokybės tyrimo 

duomenys rodo bent 0,1 

aukštesnius tobulintinų 

pamokos rodiklių 

įverčius 

1. Mokymosi grupėms sudarytos sąlygos 

įgyvendinti grupės veiklos planą (I, II 

ketvirtis). 

2. Parengta, patvirtinta ir įgyvendinta 

pamokų kokybės įsivertinimo-vertinimo ir 

aptarimo tvarka (I, II ketvirtis). 

3. Organizuotas 2018-2019 m. m. pamokų 

kokybės tyrimo atlikimas, tyrimo 

duomenų pateikimas Mokytojų tarybai (II 

ketvirtis). 

4.  Organizuotas mokytojų kvalifikacijos 

programos „Mokomės-išbandome-

dalinamės“ programos naudingumo 

tyrimas, jo išvadų pristatymas Mokytojų 

tarybai. Priimti sprendimai dėl programos 

įgyvendinimo tobulinimo (II ketvirtis). 

5. Pamokos kokybės rodiklių: 

„Savivaldumas mokantis“ ir „Pažangos 

pastovumas“ – įverčiai bent 0,1 įverčio 

aukštesni nei 2017-2018 m. m. 

9.3. Įgyvendinti 

efektyvų finansinių ir 

materialinių išteklių 

valdymą.  

Efektyviai naudoti 

paskirtas įstaigai lėšas, 

neviršijant 2019 m. 

įstaigai patvirtintų 

asignavimų, užtikrinant 

saugią darbo ir 

mokymo(si) aplinką 

mokykloje 

1. 2019 m. mokykla baigia be darbo 

užmokesčio fondo įsiskolinimų. Planų 

įgyvendinimo efektyvumas įtakoja visos 

mokyklos veiklos teigiamiems 

rezultatams (IV ketvirtis). 

2. Pateiktos ne mažiau kaip 3 projektinės 

paraiškos į įvairius fondus papildomam 

finansavimui gauti, projektai padidino 



ugdymo įvairovę, gerino ugdymo sąlygas, 

gerino mokytojų kvalifikaciją (I, II 

pusmetis). 

 

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. Liga 120 kalendorinių dienų per metus. 

10.2. Liga 120 kalendorinių dienų per metus.  

10.3. Liga 120 kalendorinių dienų per metus. Veiksniai, kuriems mokykla negali daryti įtakos – 

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos ar administracijos darbas. 

 

 

_____________________             __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                  (parašas)                                  (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Susipažinau. 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

 
 

 

 
 
 


