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V 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. Užtikrinti
efektyvų mokyklos valdymą.

• Sklandžiai įvykusi 
mokyklų reorganizacija.
• Mokyklos veiklą 
reglamentuojantys teisės 
dokumentai atitinka 
galiojančių teisės aktų 
reikalavimus.
• Nėra fiskalinės 
drausmės pažeidimų.

•  Iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. 
įgyvendintas reorganizavimo 
sąlygų aprašas.
•  Iki 2020 m. rugsėjo 1 d. 
atnaujinti mokyklos veiklą 
reglamentuojantys dokumentai.
•  Įgyvendintos 

kontroliuojančių ir priežiūrą 
vykdančių institucijų 
rekomendacijos.
•  Finansinis įsiskolinimas 2021 
m. sausio 1 d. ne didesnis už 
įsiskolinimą 2020 m. sausio 1 
d.

9.2. Gerinti mokinių pasiekimus 
pagal vaiko individualios 
pažangos stebėjimo rodiklius.

• Individualias mokinių 
galimybes atitinkantys 
mokymosi pasiekimai ir 
nuolatinė mokymosi 
pažanga.

•  20 proc. 5-10 klasių mokinių 
pasiekė aukštesnius rezultatus.
•  85 proc. mokinių daro 
asmeninę pažangą, kaupia 
įrodymus, reguliariai ją 
fiksuoja ir reflektuoja.
•  2020 m. NMPP rezultatai 
yra lygūs arba viršija šalies 
vidurkį.
•  5 proc. sumažintas praleistų 
pamokų skaičius.

9.3. Užtikrinti projekto „Lyderių 
laikas 3“ mokyklinės komandos 
veiklų įgyvendinimą.

• Suaktyvėjusi mokytojų 
metodinė veikla ir 
sistemingai plėtojama 
mokytojų 
bendradarbystė.

•  30 proc. mokytojų 
įgyvendina gerosios patirties 
sklaidą.
•  Visose metodikos grupėse 
reflektuojamas mokyklos 
pokyčio projekto 
įgyvendinimas.
•  Priimti susitarimai dėl 
pokyčio projekto tęstinumo.

9.4. Bendradarbiavimo su tėvais 
ir socialiniais partneriais plėtra.

• Mokyklos bendruomenė 
dalyvauja bendrose 
veiklose vykdant 
projektus.

•  Projektuose ir integruotoje 
veikloje dalyvauja 50 proc. 
pedagogų ir 20 proc. tėvų.

9.5. Plėsti darbo su gabiais 
mokiniais galimybes.

• Sudarytos sąlygos 
gabiems mokiniams 
dalyvauti šalies ar 
regioniniuose 
konkursuose 
(olimpiadose ir kt.)

•  25 proc. mokinių dalyvavo 
šalies ar regioniniuose 
konkursuose (olimpiadose ir 
kt.).
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10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 
turėti neigiamos įtakos įvy kdyti šias užduotis)
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu)___________________________________________
10.1. Žmogiškasis faktorius (liga)_______________________________________________________
10.2. Nepakankamas mokyklos finansavimas_____________________________________________

(švietimo įstaigos savininko teises ir 
pareigas Įgyvendinančios institucijoj 
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asm 
pareigos)

Sus'

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)

i


