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1. Einamųjų metų užduotys 
 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti, 

kuriais vadovaujantis vertinama, ar 

nustatytos užduotys įvykdytos) 

1.1. Pasirengti ir įgyvendinti 

mokytojų etatinio 

apmokėjimo modelio, 

įsigaliosiančio nuo 2018 m. 

rugsėjo 1d., nuostatas. 

 

 

Parengti reikiamus 

dokumentus, susitarti su 

mokytojų bendruomene ir 

įgyvendinti mokytojų 

etatinio apmokėjimo 

modelio nuostatos.  

 

 

1.Parengti lokalūs teisės aktai, kuriais 

vadovaujantis įdiegiamas etatinis 

mokytojų darbo apmokėjimo modelis 

(2018 III ketvirtis). 

2.Patvirtintas pedagoginių darbuotojų 

pareigybių sąrašas (2018 m. III 

ketvirtis). 

3.Patvirtinti pedagoginių  darbuotojų 

pareigybių aprašymai, su jais 

pasirašytinai supažindinti pedagoginiai 

darbuotojai (2018 m. III ketvirtis). 

4. Suderinti su Panevėžio miesto 

savivaldybe mokyklai skirtų pareigybių 

skaičiai (2018 m. III ketvirtis). 

5.Patobulintos, papildytos darbuotojų 

darbo sutartys, pasirašytinai supažindinti 

progimnazijos darbuotojai (2018 m. III 

ketvirtis). 

6.Atnaujintos ir patvirtintos 

progimnazijos darbo tvarkos taisyklės, 

su jomis pasirašytinai supažindinti 

darbuotojai (2018 m. III ketvirtis). 

1.2. Plėtoti edukacines 

veiklas su socialiniais 

partneriais, sudaryti sąlygas 

mokiniams ugdytis karjeros 

kompetencijas, supažindinant 

su įvairiomis specialybėmis 

Sudarius tikslinę ugdymo 

karjerai darbo grupę, 

organizuoti profesinį 

veiklinimą, informavimą, 

konsultavimą planuojant 

tolimesnę profesinę 

karjerą. 

Įgyvendinti LR švietimo 

ir mokslo ministro 

patvirtintą Ugdymo 

karjerai programą 

1.Sudaryta ir patvirtinta mokyklos 

ugdymo karjerai programa, paskirtas 

ugdymo karjerai atsakingas asmuo, 

ugdymo karjerai atsakinga darbo grupė  

(2018 m. III ketvirtis). 

2.Sudarytas profesinio informavimo ir 

veiklinimo, susitikimų, išvykų į 

mokymo įstaigas ir įmones kiekvieno 

mėnesio grafikas. 

3.Organizuotos mokinių išvykos ir 

vykdytas bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais kiekvieną 

mėnesį. 



4.Ne mažiau kaip 90 % mokinių 

dalyvavo ugdymo karjeros dienos 

renginiuose. 

5.Vykdoma ugdymo karjerai 

informacijos sklaida internete, 

žiniasklaidoje, įkurtas ugdymo karjerai 

stendas.  

1.3. Pagerinti mokytojų, 

pagalbos mokiniui specialistų 

kvalifikacijos tobulinimą 

vadovaujantis Geros 

mokyklos koncepcijos 

nuostatomis bei įgyvendinant 

Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 

2017 m. rugpjūčio 25 d. 

įsakymą Nr. V-647 „Dėl 

valstybinių ir savivaldybių 

mokyklų vadovų, jų 

pavaduotojų ugdymui, 

ugdymą organizuojančių 

skyrių vedėjų, mokytojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų 

2017-2019 metų 

kvalifikacijos tobulinimo 

prioritetų patvirtinimo“  

 

Atnaujinus ir įgyvendinus 

programą „Mokomės-

išbandome-dalinamės“ 

pagerintas progimnazijos 

mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

ilgalaikis kvalifikacijos 

tobulinimas 

  

 

1.Atliktas ir pristatytas 2017-2018 m. m. 

progimnazijos mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų kvalifikacijos 

tobulinimo programos „Mokomės-

išbandome-dalinamės“ vertinimas (2018 

m.  II ketvirtis).  

2.Atnaujinta ir akredituota 2018-2019 

m. m. progimnazijos mokytojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų 

kvalifikacijos tobulinimo programa 

„Mokomės-išbandome-dalinamės“ 

(2018 m. III ketvirtis). 

3.Į programos „Mokomės-išbandome-

dalinamės“ įgyvendinimą įsitraukė 90 

proc. ir daugiau progimnazijos mokytojų 

ir pagalbos mokiniui specialistų (2018 

m. III, IV ketvirtis).  

 


