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2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS 

 

2018-05-24 

Pasvalys 
 

Eil. 

Nr. 
Užduotys Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai  

1. 

Užtikrinti 

kokybišką ir 

efektyvų 

mokyklos veiklos 

valdymą 

Mokyklos veiklą 

reglamentuojančių teisės aktų 

nuostatų įgyvendinimas. 

 Atnaujinti mokyklos veiklos 

dokumentai, susiję su Mokytojų 

etatinio darbo apmokėjimo įvedimu 

(pareigybių aprašai, darbo sutartis, 

darbo grafikai.) ir kitų teisės aktų, 

reglamentuojančių mokyklos 

veiklą, pakeitimais. 

 Parengtas 2018–2019 m. m. 

mokyklos ugdymo planas, Metinės 

veiklos ataskaita 

2.  

Gerinti ugdymo 

kokybę 

Organizuojant renginius, 

dalyvaujant festivaliuose bei 

koncertuose stiprės mokinių 

mokymosi motyvacija, rengiant 

mokinius konkursams bus 

ugdomi mokinių specialieji 

gebėjimai ir įgūdžiai. 

 Organizuotuose renginiuose 

dalyvaus ne mažiau, kaip 80 proc. 

mokinių 

  Ne mažiau kaip 20 proc. mokinių 

dalyvaus festivaliuose. 

   Bent 10 mokinių užims prizines 

vietas konkursuose, taps laureatais.   

 

3. 

Sudaryti sąlygas 

mokytojų 

kompetencijoms 

ugdyti 

Įgytų gebėjimų ir kompetencijų 

taikymas sudarys sąlygas siekti 

aukštesnės ugdymo kokybės. 

 

 90 proc. mokytojų dalyvaus bent 

viename kvalifikacijos tobulinimo 

renginyje. 

 Ne mažiau kaip 10 proc. mokytojų  

vykdys gerosios patirties sklaidos 

renginių. 

4. 

Tobulinti bendrą 

veiklą su mokinių 

tėvais, globėjais 

mokytojais, 

socialiniais 

partneriais 

Įtraukiant tėvus, globėjus į 

švietimo veiklas padės jiems 

suvokti ir pažinti savo vaikų 

ugdymo poreikius, 

bendradarbiaujant su socialiniais 

partneriais rajone, respublikoje 

bei užsienyje plėsis koncertinės 

bei pedagoginės veiklos 

galimybės, tai ugdys draugišką ir 

darnią mokyklos bendruomenę. 

 Surengti bent 2 informaciniai 

susirinkimai tėvams, kuriuose 

dalyvaus  50 proc. tėvų (globėjų) 

 Organizuoti bent 10 bendrų 

renginių su tėvais, kuriuose 

dalyvaus 80 proc. tėvų. 

 Sudarytos ne mažiau kaip 5 

bendradarbiavimo sutartys ir 

surengti 8 renginiai/projektai su 

socialiniais partneriais. 

5. 

Kurti ir atnaujinti 

saugias ugdymosi 

aplinkas, 

padedančias 

veiksmingai siekti 

ugdymo(si) tikslų 

įgyvendinimo 

Sukurta estetiška ir patraukli 

ugdymo(si) aplinka atnaujinant ir 

papildant mokyklos ugdymo 

materialinę bazę: įsigyjant 

muzikos instrumentus bei  

renovuojant ugdymo erdves. 

 Įsigyti bent 2 muzikos instrumentai.  

 Renovuoti 2 kabinetai. 

 
 
 

 

 

 



RIZIKA, KURIAI ESANT NUSTATYTOS UŽDUOTYS GALI BŪTI NEĮVYKDYTOS 

 

1. Žmogiškieji faktoriai (darbuotojų kaita, laikinas nedarbingumas ir kt.) 

2.Teisės aktų kaita ar jų nebuvimas 

3. Force majore (įvykiai ar aplinkybės, kurių negalima nei numatyti arba išvengti, nei kuriomis 

priemonėmis pašalinti) arba Nepakankamas finansavimas 

 

___________________________________ 


