
PASVALIO R. SALOČIŲ ANTANO POŠKOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

 

 

DIREKTORĖS JUSTINOS RUPEIKIENĖS 

 

                  Nr. ...... 

Pasvalys 

 

2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS 
 

Eil. 

Nr. 
Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

1. Užtikrinti  

efektyvų mokyklos 

veiklos valdymą. 

 ● Mokyklos bendruomenės 

susitarimas dėl tolimesnės  

mokyklos veiklos prioritetų 

ir tikslų.  

● Mokyklos veiklą 

reglamentuojantys 

dokumentai atitinka 

galiojančius teisės aktų 

reikalavimus 

● Iki 2019 m. rugsėjo 1 d. atnaujinti 

mokyklos veiklos dokumentai, susiję su 

Mokytojų etatinio darbo apmokėjimo 

įvedimu ir kitų teisės aktų, 

reglamentuojančių mokyklos veiklą, 

pakeitimais. 

● Iki 2019 m. gruodžio 31 d. parengta 2017-

2019 m strateginio plano ataskaita. 

●Informacija, pranešimai, ataskaitos ir kiti 

dokumentai institucijoms pateikti teisės 

aktuose nustatytais terminais. 

2. Sudaryti sąlygas 

ugdymo kokybės 

gerinimui. 

 

● Užtikrinama mokymosi 

pagalba įvairių gebėjimų 

mokiniams, siekiant 

kiekvieno mokinio ūgties. 

● Vykdoma individualios 

mokinių pažangos 

stebėsena. 

●Dalyvaujama 

nacionaliniuose  ir 

savivaldybės projektuose.  

● Dalyvaujama NMPP, PUPP 

● Parengta mokinių I ir II pusmečio 

mokymosi pasiekimų analizė ir numatytos 

priemonės mokinių pasiekimų gerinimui. 

● Dalyvaujama 2 

nacionaliniuose/savivaldybės projektuose. 

3. Skatinti 

bendradarbiavimą  

su tėvais, siekiant 

individualios 

mokinio pažangos 

●Sistemingai organizuojami 

tėvų susirinkimai, taikomos 

kitos tėvų informavimo 

formos 

●Tėvai įtraukti į mokyklos 

renginių organizavimą 

●Surengti 3 tėvų susirinkimai; 

●4 kartus per mokslo metus vykdomi 

individualūs pokalbiai su tėvais 

●Tėvai dalyvauja 10 renginių organizavimo 

darbo grupes 

4. Dalyvauti Pasvalio 

rajono savivaldybės 

projekto ,,Lyderių 

laikas 3“ 

inicijuojamų pokyčių 

įgyvendinime. 

Mokyklos bendruomenė 

aktyviai  dalyvaus pokyčių 

projekte. 

5 proc. mokytojų įgyvendins numatytas 

veiklas ir pateiks pasiūlymų. 

 
  



 
 

RIZIKA, KURIAI ESANT NUSTATYTOS UŽDUOTYS GALI BŪTI NEĮVYKDYTOS 

(aplinkybės, kurios gali turėti neigiamos įtakos šioms užduotims įvykdyti) 
 

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 

 

 

 

 

Savivaldybės administracijos direktorius       _____________                   Povilas Balčiūnas   
(įgaliotas asmuo)              (parašas)                                       (vardas, pavardė)     

 

 

 

 

Direktorė                                                  _____________           Justina Rupeikienė 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)              (parašas)           (vardas, pavardė)  

 


