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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. Įsteigti ketvirtą 

pirmąją klasę. 

* Užtikrinti pradinio ugdymo 

teikimą visiems Gimnazijos 

aptarnavimo teritorijoje 

gyvenantiems vaikams 

* Laiku ir nepažeidžiant 

nustatytos įstatyminės bazės, 

atliekamas šiuolaikinių patalpų 

remonto darbų viešasis pirkimas. 

Įrengta ketvirta pirmoji klasė. 

* Įdarbinamas mokytojas darbui 

pagal pradinio  ugdymo 

programą. 

9.2 Skatinti ir plėtoti 

darbuotojų lyderystę.   

*2014-2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 9 prioriteto 

„Visuomenės švietimas ir 

žmogiškųjų išteklių potencialo 

didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-

719 priemonės „Kokybės 

krepšelis“ projekto sėkmingas 

įgyvendinimas Gimnazijoje: 

Vidutiniškai apie 20 % 

mokykloje vedamų pamokų 

taikomi aktyvieji ugdymo 

metodai. 

Ne mažiau kaip 75 % apklaustų 

mokinių teigiamai vertina 

pamokas, kuriose taikomi 

aktyvieji metodai. 

*Statistika apie mokytojų 

vedamose pamokose aktyviųjų 

metodų taikymą – vadovų 

stebėtos pamokos, TAMO 

duomenys. 

Mokinių apklausų analizė. 

* Teminiuose Metodinės tarybos, 

Mokytojų tarybos posėdžiuose 

ne mažiau kaip penki pedagogai 

skaito pranešimus, dalinasi savo 

patirtimi analizuojamu klausimu. 

* Suplanuotos projekto 

,,Mokinių ugdymosi pasiekimų 

gerinimas diegiant kokybės 

krepšelį“ veiklos. 

 * Per mokslo metus gimnazijoje 

vykdomi ne mažiau kaip 2 
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* Tarptautinių ir nacionalinių 

projektų vykdymas. 

* Pedagogai inicijuoja ir rengia 

mokykloje rajoninius renginius. 

* Teminiuose Mokytojų tarybos 

posėdžiuose kartu su direkcijos 

nariais pranešimus skaito 

mokytojai, pagalbos mokiniui 

specialistai. 

pedagogų inicijuoti rajoniniai 

(respublikiniai) konkursai ar kiti 

renginiai. 

 

9.3. Užtikrinti sėkmingą 

ES fondų 

finansuoto mokyklų 

pažangos  projekto 

„Atvirkščia pamoka – 

kiekvieno mokinio 

pažangai“ tęstinumą 

Gimnazijoje. 

Sėkmingas ES fondų 

finansuojamo mokyklų 

pažangos projekto 

„Atvirkščia pamoka – 

kiekvieno mokinio pažangai“ 

tęstinumas Gimnazijoje 

 

Pradinių klasių mokytojai 

sistemingai veda 

trišales konsultacijas (mokinys- 

mokytojas-tėvų atstovas). 

Kiekvienas pradinių klasių 

mokytojas praves bent po vieną 

pamoką naudodamas 

„atvirkščios pamokos“ principą. 

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. 

_Direktorius____________                   __________             __Antanas Alčauskis______         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                       (vardas ir pavardė)                                   (data) 


