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Slengiai 
 

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. Taikyti įtraukiojo 

ugdymo strategijas bei 

metodus, sudarančius 

sąlygas sėkmingam mokinių 

ugdymo(si) 

individualizavimui ir 

diferencijavimui. Gerinti 

ugdymo(si) pasiekimus 

akcentuojant individualią 

besimokančiojo pažangą, 

kurti saugią aplinką. 

Ugdymo(si) aplinkas 

pritaikyti skirtingų 

gebėjimų ir poreikių 

turintiems mokiniams. 

Didelį dėmesį skirti 

emocinei aplinkai ir 

mikroklimatui.  

Parengti naują mokinių 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimo aprašą. 

Dalyvauti SEU programų  

veikloje. 

Suplanuoti renginiai ir geri 

santykiai su bendruomene. 

Atnaujinti bent 2 ugdymosi 

aplinkas mokiniams pagal jų 

poreikius. 

Parengus Mokinių pasiekimų 

vertinimo aprašą, vertinimo 

procesas taps objektyvesnis ir 

informatyvesnis. 

Mokinių ugdymas grindžiamas 

„Klasių be sienų“ galimybe; visi 

mokiniai naudosis kultūros pasu.  

100% mokinių dalyvaus bent 

vienoje socialines emocines 

kompetencijas ugdančioje 

prevencinėje programoje. 

9.2. Stiprinti besimokančios 

mokyklos įvaizdį, mokytojų 

kompetencijų tobulinimas. 

Organizuojamas bendrųjų 

kompetencijų tobulinimas 

įstaigos darbuotojams. 

Mokytojų mokymasis 

siejamas su mokyklos 

strategijos įgyvendinimu, 

taikomos veiksmingos 

mokymosi formos. 

 

Organizuoti 1-2 seminarai įstaigos 

mokytojams, seminaruose dalyvaus 

80 proc. įstaigos mokytojų. 

Vadovai, pedagogai kels 

kvalifikaciją seminaruose, 

konferencijose, mokymuose. 80 

proc. pedagoginių darbuotojų 

kvalifikaciją kels ne mažiau, kaip  5 

dienas per metus. 

9.3.Tobulinti 

bendradarbiavimą su tėvais. 

Sukurta aktyvių tėvų 

grupė. Tėvų dalyvavimas 

projektinėje veikloje. 

Parengta tėvų į(si)traukimo 

programa, kiekvienoje grupėje 

suorganizuotas bent vienas 

renginys kartu su tėvais. Parengtas 

bent vienas projektas edukacinių 

aplinkų turtinimui (atnaujinimui). 
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9.4. Iki 2020 m. birželio 30 

d. parengti Klaipėdos rajono 

savivaldybės merui įstaigos 

žmogiškųjų resursų, veiklos 

išlaidų ir valdomos 

infrastruktūros 

optimizavimo strategiją ir 

veiksmų planą, siekiant 

mažinti įstaigos išlaikymui 

skiriamas biudžeto lėšas. 

Sumažėjusios įstaigos 

išlaidos pagal 2020 m. 

įstaigai patvirtintą 

biudžetą. 

1. Iki 2020 m. liepos 10 d. 

Klaipėdos rajono savivaldybės 

merui raštu pateikta infrastruktūros 

optimizavimo strategija ir veiksmų 

planas. 

2. Ne mažiau kaip 8 proc. 

sumažėjusi savivaldybės biudžeto 

lėšų dalis pagal 2020 m. įstaigai 

patvirtintą biudžetą. 

9.5. Aktyviai dalyvauti 

teikiant paraiškas Europos 

Sąjungos ar valstybės 

biudžeto lėšomis 

finansuojamuose 

priemonėse. 

Įgyvendinti Europos 

Sąjungos ar valstybės 

biudžeto lėšomis 

finansuojami projektai, iš 

kurių vienas – susijęs su 

įstaigos infrastruktūros 

gerinimu. 

Įgyvendinti ne mažiau kaip 2 

Europos Sąjungos ar valstybės 

biudžeto lėšomis finansuojami 

projektai, iš kurių vienas – susijęs 

su įstaigos infrastruktūros gerinimu. 

 

Savivaldybės meras                             __________           Bronius Markauskas         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                            (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Susipažinau. 

Direktorė                                      __________                 Laima Anužytė-Kilnė         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data)  

 

 


