
 
 

 

VADOVO VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 2019 METAMS 
 
 

Užduotys Siektini 
rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar 
nustatytos užduotys įvykdytos) 

1. Užtikrinti 
geresnius 
mokinių 
pasiekimus ir 
mokymo(si) 
kokybę, 
įgalinant 
mokytojus 
organizuoti 
daugiau 
šiuolaikiškų 
pamokų ir/ar 
veiklų. 

1.1. Bus 
kuriamas ir 
išbandomas 
naujas ugdymo 
turinys 

1.1.1. Gimnazijos komanda, vadovaujama direktorės, dalyvaus 
visuose organizuotuose respublikinio projekto „Informatika 
pradiniame ugdyme“ mokymuose mokykloms ir įsitrauks į kūrimo 
ir išbandymo veiklas pagal pasirengtą planą. Bent vieną kartą per 
2019 m. sukurtais ir išbandytais integruoto informatikos mokymo 
veiklų pavyzdžiais dalysis patirtimi su rajono ar respublikos 
mokytojais. 
1.1.2. Gimnazijos komanda, vadovaujama direktorės, išbandys 
„Integralaus gamtos mokslų kurso 5-8 klasėms“ programą. Bent 
vieną kartą per 2019 m. internetinėje projekto erdvėje  dalysis 
planavimo pavyzdžiais bei bent 2 išbandytų veiklų aprašymais. 
http://gamta5-8.lfma.eu/mod/folder/view.php?id=1328. 

1.2. Bus 
parengtas ir 
įgyvendinamas 
ilgalaikis 
gamtamokslinio 
ugdymo 
projektas ,,Mūsų 
atradimai“. 

1.2. Bus suburta projekto komanda, susidedanti iš pradinio ugdymo 
bei gamtos mokslų srities mokytojų, siekianti Gimnazijoje kurti 
ugdymo strategiją, kaip didinti mokinių savarankiškumą planuojant 
ir atliekant stebėjimus bei bandymus. Iki 2019 m. kovo 1 d. 
parengtas ilgalaikio projekto planas. Iki 2019 m. gruodžio 31 d. 
įgyvendinama bent 75 proc. suplanuotų 2019 m. veiklų.  

2. Inicijuoti  
pedagogų 
profesinį 
dialogą, 
ieškant veiklų 
bei formų 
įvairovės. 

2.1. Bus 
sudarytos 
sąlygos 
mokytojams 
mokytis 
vieniems iš kitų, 
stebint ir vedant 
atviras pamokas. 

2.1.1. Gimnazijoje pagal susitarimus dėl kokybiškos pamokos 
kriterijų bus parengta ir iki 2019 m. vasario 28 d. direktoriaus 
įsakymu patvirtinta pamokos stebėjimo forma. 
2.1.2. Parengtas mokytojų projekto  „Kviečiu į pamoką“ atvirų 
pamokų vedimo tvarkaraštis iki 2019 m. kovo 15 d.   
2.1.3. Per metus 80 proc. mokytojų ves bent po vieną atvirą pamoką 
kolegoms. Ne mažiau kaip 50 proc. mokyklos mokytojų stebės 
kolegų atviras pamokas. 
2.1.4. Parengta ir Mokytojų taryboje iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. 
pristatyta pažyma apie pravestas atviras pamokas. Po tarpusavio 
pamokų stebėjimo priimtas bent vienas konkretus susitarimas dėl 
pamokos kokybės gerinimo. 

2.2. Bus 
suorganizuota  
Gimnazijos  
mokytojų 
gerosios 
patirties 
konferencija. 

2.2.1. Gimnazijoje iki 2019 m. birželio 30 d. suorganizuota vidaus 
konferencija „Augu ir auginu: šiuolaikinė pamoka sėkmės link“, 
kurioje mokytojai pasidalins kokybiško ugdymo(si) idėjomis ir 
sėkmės istorijomis.  

2.2.2. Ne mažiau kaip 5 pedagogai parengs ir skaitys konferencijoje 
„Augu ir auginu: šiuolaikinė pamoka sėkmės link“ pranešimus. 

2.3. Bus 
išbandytos 
naujos 
profesinio 
dialogo formos. 

2.3.1. Mokytojams per mokslo metus bus suorganizuota bent 1 
kultūrinė ir 1 kvalifikacinė išvyka. Suorganizuotas 1 
išvažiuojamasis Mokytojų tarybos posėdis mokyklos darbams 
aptarti ir veikloms planuoti. 
2.3.2. Parengta apklausa mokytojams dėl tinkamiausių bendravimo 
ir bendradarbiavimo formų (mokytojų tyrimas apie Gimnazijos 
mikroklimatą) ir jos rezultatai pristatyti Mokytojų tarybos posėdyje 
iki 2019 m. gruodžio 31 d. Priimtas  bent vienas konkretus 
susitarimas dėl mokytojų kolektyvo mikroklimato gerinimo. 
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2.4. Pedagogai 
įsitrauks į 
sprendimų dėl 
Gimnazijos 
veiklos 
tobulinimo 
priėmimą.  

2.4.1. Kuriant strateginį veiklos planą, dalyvaus beveik visi (ne 
mažiau kaip 90 proc.) Gimnazijos pedagogai. 

2.4.2.  Iki 2019 m. gruodžio 31 d. iš anksto susitartu konkrečiu laiku 
organizuojamos ne mažiau kaip 2 mokytojų diskusijos 
(pasitarimai), kuriose aptariamos Gimnazijoje iškylančios 
problemos ir jų sprendimo galimybės. 

3. Telkti 
bendruomenę 
kurti 
šiuolaikišką, 
motyvuojanči
ą, saugią, 
sveiką, jaukią 
ugdymo(si) 
aplinką. 

3.1. Sukurtos 
naujos ar 
atnaujintos 
ugdymo(si) 
erdvės.   

3.1.1. Iki 2019 m. kovo 15 d.  įrengtas informatikos ir 
gamtamokslinis kabinetas pradinio ugdymo koncentro mokiniams 
su bent 5 kompiuterizuotomis darbo vietomis.  
3.1.2. Iki 2019 m. gruodžio 31 d. atnaujinta 1 kompiuterizuota 
mokytojo darbo vieta, įsigytas 1 kompiuterinis projektorius.  

3.1.3. Atnaujinta (išdažyta) bent 1 Gimnazijos erdvė iki 2019 m. 
rugpjūčio 15 d. 

3.2. Pamokose ir 
kt. veiklose bus 
naudojamos 
mokytojų ir 
mokinių kurtos 
priemonės. 

3.2.1. Mokytojai parengia ir metodinėse grupėse ar Metodinėje 
taryboje aprobuoja bent 5 mokomąsias priemones. 
3.2.2. Per metus mokytojai parengia ir įgyvendina bent 1 projektą 
aplinkų bendrakūrai. 

3.3. Bus diegima 
Olweus 
programos 
kokybės 
užtikrinimo 
sistema 
(OPKUS) 

3.3.1. Pasirašyta su SPPC sutartis iki 2019 m. gegužės 15 d. ir pagal 
ją sistemingai Gimnazijoje vykdomos patyčių prevencijos 
priemonės. 
3.3.2. Iki 2019 m. lapkričio 30 d. atlikta internetinė mokinių 
apklausa, siekiant stebėti patyčių lygio ir ypatumų kaitą 
Gimnazijoje. 
3.3.3. Pagerinti Olweus programos įgyvendinimo laikotarpiu 
pasiektus patyčių masto rezultatus (įgyvendinimo laikotarpiu nuo 
19,3 proc. sumažėjo iki 13,8 proc.).  

3.4. Bus 
plečiamos 
vaizdo 
stebėjimo vietos. 

3.4. Išplėstas vaizdo stebėjimas (iki 2019 m. gruodžio 31 d. įrengta 
1 nauja vaizdo stebėjimo vieta arba vidaus patalpose, arba 
mokykliniame autobuse). 

 
 
Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamos 
įtakos įvykdyti šias užduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 
1. Laikinas nedarbingumas. 
2. Nepakankami finansiniai ištekliai. 
3. Užsitęsusios viešųjų pirkimų procedūros. 

 


