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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO JGYVENDINIMAS

1. Mokyklos strateginio piano 2016- 2019 m. viena is krypciij, kuri buvo jgyvendinama 2018 
m. vykdant metiniame plane numatytas veiklas, buvo mokymosi motyvacijos didinimas. Svariausi 
rezultatai:

1.1. Siekiant gerinti kiekvieno vaiko pasiekimus ir individual^ pazangq. metodinese grupese 
organizuotos diskusijos apie VIP (vaiko individualios pazangos) lapij poreikj, sudaryti VIP lapai 
besimokantiems pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, pradeti pildyti, pavasarj 
organizuotas mokytojij tarybos posedis apie vaiko efektyvinimo budus, kuriame pakoreguoti VIP 
lapai.

1.2. Organizuotas mokytojij tarybos posedis, kuriame pristatytas mokyklos bendruomenes 
nariij skatinimo aprasas- II skyrius. Mokiniij skatinimas (patvirtintas direktoriaus 2018-02-07 
)sakymu Nr. V-15).

1.3. Mokiniai aktyviai dalyvavo rajone ir Lietuvoje organizuojamuose konkursuose, 
olimpiadose, projektuose, varzybose: j 2018 m. pavasarj rajone organizuot^ Dekingumo svent^ 
„Sekmes zingsniai" pakviesti 25 musq mokyklos mokiniai- prizininkai, juos reng^ mokytojai, 
rajono Gabip vaikij ir jaunimo remimo fondo apdovanojimus peine 16 mokiniij (6- uz individualius 
ar grupes laimejimus, 10- uz puiki| mokymosi).

1.4. Siekiant skatinamojo pozityvaus vertinimo kokybes, puikiai besimokanciq mokiniij 
nuotraukos puosia mokyklos stend^, organizuota 5-8 klasitj pirmunij isvyka prie eglutes Vilniuje.

1.5. jvyko tradicine padekos svente mokykl^ garsinanciij mokiniij teveliams „Mokykla 
dziaugiasi Jusij vaikij sekmeN

1.6. Atnaujinta dalis kompiuterines bazes, jrengtas kabinetas, kuriame nuo 2018 m. rudens 
vyksta projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ veiklos.

1.7. Nuo 2018 m. rugsejo taikome Visos dienos mokyklos 1 model} 1- 4 kl. mokiniams 
(veikia 2 grupes).

1.8. 5- 8 kl. mokiniai, dalyvaujantys projekte „Veiksmingas gamtamokslinis ugdymas „BE 
SIENV“, turejo galimyb^ pagilinti gamtos mokslij zinias lankydami konsultacijas, gaudami 
mokytojo padejejo pagalbq, dalyvaudami jaunijjij tyrejij uzsiemimuose.

1.9. Dalyvaudami projekte „Mokyklij aprupinimas gamtos ir technologiniij mokslij 
priemonemis“ gavome priemoniij uz 6079 Eur.



2. Kita rygki strateginio ir veiklos plani* kryptis- patrauklios, sportiskos, draugiskos mokyklos 
jvaizdzio formavimas. Puoselejant draugiskus bendruomenes nariij santykius ir tradicijas, 2018 m. 
pasiekta sivj rezultatip

2.1. Kasmetine Kalbos ir komunikacijos centro nominacija sauniausiems 8 klases mokiniams 
jteikta astuntokp Atsisveikinimo su mokykla sventeje, kurioje astuntokai mokytojams, teveliams ir 
svediams padovanojo spektaklj- K.Binkio „Atzalyn^“.

2.2. Kasmetinese pilietines akcijose dalyvavo visi mokyklos mokiniai.
2.3. Visi mokyklos mokiniai, jp teveliai, mokytojai dalyvavo kasmetineje Kaledineje gerumo 

akcijoje (vyksta nuo 2003 m.), surinktos lesos skirtos Deltuvos ir Zelvos seneliij namams, j kuriuos 
vyko mokyklos atstovai- Seniuni} tarybos nariai.

2.4. Veikli Seniuni} taryba inicijavo ir organizavo mokymus aktyvui, svent? „Silo talentai“ ir 
kt., pristate savo veikl^ mokytojp tarybos posedyje.

2.5. Pazymedami Lietuvos 100-metj, organizavome Lietuvip kalbos dienp savait^ bei 
valstybes jubiliejaus svent?- projekt^ „Lietuviais esame mes gim?“ (dalyvavo visp klasip mokiniai, 
mokytojai).

2.6. Pradetas vykdyti tarptautinis projektas „ALTER EGO: nera tik moterigki} ir tik vyriskp 
profesijp“, j kurj jsijungia prancuzi} kalbos besimokantys mokiniai, jvairiq dalykp mokytojai.

2.7. Organizuotas mokyklos 30- mecio paminejimas (kuryba ir puosyba, viktorinos ir 
kryziazodziai, popiete „Cia mokemes mes, cia mokosi musp vaikai“, diskoteka „0 taip mes §okome 
prie§ 30 metp“, visuotinis begimas „Mokyklos jubilieji} sutikime sveiki“, susitikimai klasese 
„§venciame gimtadienj kartu- TORTADIENIS“, baigiamoji svente).

2.8. Mokykloje (nuo 2018-09-01 progimnazijoje) didelis demesys skirtas mokinii} sveikatos 
stiprinimo ir sporto pasiekimams. Esame 2017-2018 mokslo metp miesto bendrojo ugdymo 
mokyklp mokinip sporto zaidynip pirmos vietos laimetojai.

II SKYRIUS
METV VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1. Pagrindiniai praejusiq meti} veiklos rezultatai

Metines uzduotys 
(toliau -  uzduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo 
rodikliai (kuriais 
vadovauj antis 
vertinama, ar 

nustatytos uzduotys 
jvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jij rodikliai

1. Laiku Ukmerges r. 
savivaldybes tarybai 
pateikti 
progimnazij os 
nuostatai

1. Progimnazij os nuostatai 
pateikti laiku, juos patvirtino 
Ukmerges rajono savivaldybes 
taryba 2018 m. geguzes 29 d. 
sprendimuNr. 7-142

1.1. Su mokyklos 
strukturos pertvarka 
susije darbai

Damus ugdymo 
proceso vyksmas 
Ukmerges „Silo“ 
progimnazij oj e.

2. Laiku informuoti 
visi Antakalnio 
pradinio ugdymo 
skyriaus ugdytinip 
tevai.

1. Ugdytinii} tevai informuoti 
pasirasytinai Ukmerges „§ilo“ 
pagrindines mokyklos 2018 m. 
balandzio 10 dienos rastu Nr. 
D2(1.8)-44.

3. Laiku apie 
mokyklos
pavadinimo keitim^ 
informuota

1. Informacija paskelbta 
Ukmerges rajono laikra§tyje 
„Ukmerges zinios“ 2018 m. 
birzelio men. 19 d. 46 numeryje



Ukmerges rajono 
bendruomene, 
kreditoriai, 
mokyklos partneriai.

ir mokyklos intemetineje 
svetaineje.
2. Progimnazijos 2018m. 
rugpjucio 23 rastu Nr. D2(1.8)- 
100 Ukmerges rajono 
savivaldybes administracijai 
pateikta duomenp registravimo 
kortele ir isregistravimo i§ SMIR 
forma.

4. Laiku perduotas 
Antakalnio pradinio 
ugdymo skyriaus 
turtas Pabaisko 
pagrindinei 
mokyklai.

1. Ukmerges,, Silo“ pagrindine 
mokykla 2018m. rugsejo 5 d. 
perdavimo ir priemimo aktu Nr. 
(7.49)A2-92 perdave Ukmerges 
savivaldybei (tvarkingas) 
Antakalnio pradinio ugdymo 
skyriaus patalpas.
Mokymo priemones ir smulkus ir 
ukinis inventorius Pabaisko 
pagrindinei mokyklai perduotas 
pagal perdavimo-priemimo aktp.

1. {rengtos saugios, 
estetiskos 4 klasip 
patalpos.

1. Iki 2018-19 mokslo metp 
pradzios pradines klases su 
turimomis mokymo priemonemis 
perkeltos j kitas patalpas.

1.2. Dalies mokyklos 
pirmo auksto patalpq 
perdavimas sporto 
centrui.

Damus pradinip 
klasip, perkeltp j 
kitas patalpas, 
ugdymo proceso 
vyksmas.

2. Racionalus 
aprupinimas 
mokymo 
priemonemis.
3. Laiku sutvarkyti 
patalpp perdavimo 
dokumentai, 
sklandziai perduotos 
patalpos.

1. 2018 metais pradinems 
klasems nupirkta mokymo 
priemonip uz 4862 eurus.

l. Patalpos atlaisvintos 2018 m. 
birzelio 5 dienp pagal Ukmerges 
savivaldybes direktoriaus 2017
m. rugsejo 6 d. jsakymp „Del 
negyvenamp patalpp panaudos“ 
Nr. 13-1438.

1.3.Pailgintos (visos 
dienos) grupip 
veiklos mokykloje 
pletra.

Mokykloje veikia 
pagal mokinip ir 
jp tevp poreikius 
Visos dienos 
mokyklos grupes, 
kurip veikia gali 
buti vykdoma iki 
16 arba 17 val.

1. Parengtas Visos 
dienos mokyklos 
grupip paslaugos 
teikimo mokykloje 
tvarkos aprasas, 
atlikta mokinip tevp 
apklausa del Visos 
dienos mokyklos 
uzsiemimp 
mokykloje.

1. 2018 m. balandzio menesj 
atlikta visp pradinip klasip (jp 
tarpe busimp pirmokp) mokinip 
tevp apklausa del Visos dienos 
mokyklos modelio pasirinkimo ir 
uzsiemimp turinio planavimo.
2. Patvirtintas pailgintos dienos 
grupes (Visos dienos mokyklos 1 
modelio) paslaugos teikimo 
mokykloje naujos redakcijos) 
tvarkos aprasas nuo 2018-09-01 
(jsakymas 2018- 08-31 Nr.V-60).



2.Sudarytos darbo 
sutartys su 
darbuotojais parengti 
pareigybip 
aprasymai.

3.Pagal tvarkos 
aprasp vykdoma 
veikla.

1. Parengti Visos dienos 
mokyklos aukletojp pareigp 
aprasai. 2018-09-01 (jsakymas 
2018- 08-31 Nr. V-60).
2. Paskirtos dirbti, pasirasant 
darbo sutartis, tinkamp 
issilavinimp turincios aukletojos.

1. Suformuotos dvi (trijp ir 
keturip valandp darbo trukmes) 
Visos dienos mokyklos grupes.
2. Projekto vykdymui Lietuvos 
Respublikos svietimo ir mokslo 
ministerija skyre lesas vienam 
aukletojo padejejo etatui ir 
sudare darbo sutartis su 
darbuotojomis.
3. Kokybiskai veiklai vykdyti ir 
vaikp poilsiui organizuoti jrengti 
du kabinetai ir poilsio kambarys, 
nupirktos papildomos ugdymo(- 
si) ir poilsiui skirtos priemones: 
didieji sachmatai, stalo zaidimai, 
sedmaisiai uz 1006,9 eurp.
4. Vaikai uzsiimineja aukletojp 
vedamuose bureliuose:
4.1. „Linksmoji anglp kalba“.
4.2. „Dailes terapija“
4.3. „Linksmosios natos“
4.4. „Gamtos biciuliai“.

Pagal poreikius dalis 
ugdytinip lanko mokykloje 
vedamus sachmatp, keramikos, 
krepsinio, karate uzsiemimus.

1.4. Projekto 
„Veiksmingas 
gamtamokslinis 
ugdymas „be 
sienp“ valdymo 
grupes narys, 
atsakingas uz 
veiklp
jgyvendinimp 
mokykloje (nuo 
2018-09-01 
progimnazijoje.

1. Mokiniai 
domisi
gamtamoksliniais 
dalykais, per 
burelip veiklp, 
konsultacijas 
suteikiaraa 
pagalba projekte 
dalyvaujantiems 
mokiniams ir 
pagerinti jp 
mokymosi 
rezultatai.
2. Suforrauoti 
projekto 
vykdymui 
darbuotojp

1. Laiku sudarytos 
darbo sutartys su 
darbuotojais, 
parengti pareigybip 
aprasymai, mokamas 
atlyginimas.

2. {vykdyti trijp 
gamtamokslinip 
burelip uzsiemimai, 
kuriuos lanke 
pastovus ugdytinip 
skaicius arba jis 
padidejo.

1. 2018 m. vasario men. visiems 
projekto vykdytojams parengti 
pareigp aprasai, paskirti tinkamp 
kvalifikacijp turintys pedagogai ir 
mokytojp padejejai.

1. Vyko trijp gamtamokslinip 
burelip -„Gamta salia musp“, 
„Gamta -  visp namai“ ir „Zemei 
reikia musp“ uzsiemimai. Nuo 
2018 vasario men. iki 2019 m. 
vyko 69 burelip uzsiemimai. 
Projekto renginiuose dalyvavo 
visi 5-8 klasip mokiniai.
2. “Jaunpjp tyrejp“ klubo 
uzsiemimuose dalyvauja 34 
mokiniai is 5 mokyklp. Jau



komandq.
3. Viesinti 
projekto metu 
atliekamas 
veiklas, vykdyti 
darbuotojy veikos 
prieziur^. atlikti 
rezultaty analiz§.

jvyko 26 uzsiemimai, is jvj 3 
integruoti su isvykomis j 
Ukmerges vandentiekio jrnon^.

3. Per konsultacijas, 
pagal poreikj, 
suteikta pagalba 
mokiniams.

1. Pravestos 89 konsultacijos, 
kuriose pagalbq. gavo 263 5-8 
klasiy mokiniai.

4. Nacionaliniij 

m okiniy pasiekimy 

patikrinimo 2019  

metais gamtos m oksly  

rezultaty ugtis 

padidejusi 2 proc.

1. NMPP rezultatus gausime 
2019 mety geguzes menesj.

5. Veikla paviesinta
mokyklos
intemetineje
svetaineje, kitose
informacinese
priemonese.

1. Visos veiklos viesinamos 
„Sdo progimnazijos, Uzupio 
pagrindines mokyklos ir 
„Ukmerges gvietimas: koja 
kojon“ intemetinese svetainese, 
rajonineje spaudoje,
demonstruojamos nuotraukos su 
komentarais koridoriy stenduose.

6. Mokytojai per 
kvalifikacinius 
renginius pakele 
kvalifikacijy, 
sutvirtino turetas, 
jgijo naujy 
kompetencijy.

1. Visi projekto vykdytojai 
dalyvavo septyniuose 48 val. 
trukmes kvalifikacijos kelimo 
renginiuose. Pagerino
kompetencijas organizuojant 
praktinio, tiriamojo pobudzio, 
eksperimentines veiklas.
Visiems pedagogams buvo 
organizuoti mokymai kaip:
1.1 jgyvendinti STEM ugdymo 
koncepcijy (pagrjsty integraliu 
mokymu, partneryste ir 
bendradarbiavimu, sprendimy 
modeliavimu), 1.2 pritaikyti 
MARCH tinklo rekomendacijas, 
mokantis uz klases riby, 
naudoj antis informacinemis ir 
rysiy technology omis,
bendradarbiaujant su tyrejais, su 
jmonemis. Mokytojai
supazindinti su Scientix
saugyklos galimybemis,
naudoj ant uzsakomysias vertimo 
paslaugas, kaip galima
dalyvaujant Scientix mokytojy 
mokymo nuotoliniuose kursuose.



2. Uzduotys, nejvykdytos ar jvykdytos is dalies del numatytq rizikq (jei tokiq buvo)

Uzduotys Priezastys, rizikos
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3. Uzduotys ar veiklos, kudos nebuvo planuotos ir nustatytos, bet jvykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomij, svarig jstaigos veiklos rezultatams)

Uzduotys / veiklos Poveikis svietimo jstaigos veiklai
3.1. Dalyvavimas Lietuvos Respublikos svietimo ir 
mokslo ministerijos kartu su Ugdymo pletotes 
centru inicijuotame projekte „Informatika 
pradiniame ugdyme“

Sio projekto tikslas- per kvalifikacinius 
renginius, individual^ mokymqsi 
patobulinti pradiniq klasiq mokytojams 
IT diegimo pradinese klasese 
kompetencijas. Pamokq ir neformalaus 
ugdymo uzsiemimuose formuojami 
programavimo pradziamokslio jgudziai 
mokiniams. Projekto vykdymui 
Svietimo ir mokslo ministerija skyre 10 
nesiojamij kompiuteriq. Mokyklos 
lesomis nupirkta robotukq, skirtq 
programavimo jgudziq jgijimui ir 
tobulinimui uz 788 eurus.

4. Pakoreguotos praejusiq metq veiklos uzduotys (jei tokiq buvo) ir rezultatai

Uzduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovauj antis 

vertinama, ar nustatytos 
uzduotys jvykdytos)

Pasiekti rezultatai 
ir jq rodikliai

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

III SKYRIUS
PASIEKTV REZULTATV VYKDANT UZDUOTIS JSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJV TOBULINIMAS

5. Pasiektq rezultatq vykdant uzduotis jsivertinimas

Uzduociq jvykdymo aprasymas
Pazymimas atitinkamas 

langelis
5.1. Uzduotys jvykdytos ir virsijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai +
5.2. Uzduotys is esmes jvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai □
5.3. jvykdytos tik kai kurios uzduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai □
5.4. Uzduotys nejvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai □



6. Kompetencijos, kurias noretii tobulinti___________________________________
6.1. Mokinii} tevij jtraukimo j mokyklos bendruomenes veiklq. sistemos planavimas ir
jgyvendinimas____________________________________________________________
6.2. Pagal mokyklos veiklos jsivertinimo rezultatus ugdymo proceso kokybes uztikrinimo
planavimas ir vykdymas ir prieziura.__________________________________________

(Svietimo jstaigos vadovo pareigos)

IV SKYRIUS

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

7. Jvertinimas, jo pagrindimas ir siulymai:
Mokyklos strateginis planas ir metinis veiklos planas jgyvendinti tinkamai, mokyklos 

restrukturizacija praejo sklandziai. Mokyklos pasiekti rezultatai atitinka, o kai kur ir virgija 
uzsibreztus tikslus. Mokykloje vykstantys projektai, jvairios veiklos brandina mokinius kaip 
asmenybes, padeda siekti genj akademinip rezultatij. Visos dienos mokykla tenkina ne tik mokiniip 
bet ir tevij poreikius.

Mokyklos vadovo nurodytos tobulintinos kompetencijos (6.1 ir 6.2) is tiesp yra vienos is 
silpnesnip sriciip kurioms deretij skirti ypating^ demesj kitais metais.

Remdamasi Ukmerges „Silo“ progimnazijos tarybos posedzio 2019-01-21 protokolo Nr.l 
nutarimu, siulau pritarti Ukmerges „Silo“ progimnazijos direktoriaus L. Zuklio Mety veiklos 
ataskaitai ir pasiektus rezultatus vykdant metp uzduotis vertinti labai gerai.

Mokyklos tarybos pirmininke t f /d d - ' Jurgita Pauliukonyte J.D /9"0 {"30
(mokykloje -  mokyklos tarybos (paraSas) (vardas ir pavarde) (data)
jgaliotas asmuo, Svietimo pagalbos jstaigoje -  
savivaldos institucijos igaliotas asmuo 
/ darbuotojq atstovavim^ jgyvendinantis asmuo)

8. Jvertinimas, jo pagrindimas ir siulymai:
(icL  t-Ki ,______________________________

CcitcC iO'L (dlZta

cvferf c
(Svietimo jstaigos savininko teises ir 
pareigas jgyvendinanCios institucijos 
(dalininkp susirinkimo) jgalioto asmens
pareigos) -

Galutinis metp veiklos ataskaitos jvertinimas oJCLQCti

(vardas ir pdv^de) (data)

f



IV SKYRIUS
KITy METy VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAIIR RODIKLIAI 

9. Kity metij uzduotys
(nustatomos ne maziau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uzduotys)

Uzduotys Siektini rezultatai
Rezultatp vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovauj antis vertinama, ar 
nustatytos uzduotys jvykdytos)

9.1. T^sti Lietuvos 
Respublikos gvietimo ir 
mokslo ministerijos kartu su 
Ugdymo pletotes centru 
inicijuotame projekto 
„Informatika pradiniame 
ugdyme“ veiklas. Uztikrinti 
jgyty kompetencijy 
t^stinumy pagrindiniame 
ugdyme.

1. Pradiniy klasiy 
mokytojos tobulina IT 
programavimo, gauty 
produkty panaudojimo 
pamokose 
kompetencijas.
2. Mokiniai domisi IT 
diegimu pamokose, 
dalyvauja neformalaus 
ugdymo uzsiemimuose.

3. Pleciama mokyklos IT 
baze, nuperkant 
priemones uzsiemimams 
organizuoti.

1. Mokytojai kvalifikaciniuose 
renginiuose , jgytas zinias taiko 
savo pamokose, skleidzia patirtj 
mokykloje ir kitose ugdymo 
jstaigose.

1. IT panaudojama mokymosi 
motyvacijos skatinimui pravedant 
iki 30 proc. pamoki} ir neformalaus 
ugdymo uzsiemimp naudojant 
informacines technology as, i§ kuriy 
15 proc. pamoky mokiniai patys 
dirba su IT priemonemis.
2. Apklausos budu i§ai§kintas 
mokiniy ir jy tevy poziuris j IT 
panaudojimy pamokose, mokymosi 
pasiekimams gerinti.
3. Penkty klasiy IT ugdymo 
programa sudaroma atsizvelgiant j 
pradinese klasiy mokiniy jgytas IT 
naudojimo pamokose 
kompetencijas.

1. Isplesta IT mokykloje baze, 
nuperkant priemones 
programavimo, konstravimo 
kompetencijy ugdymui.

9.2. Pailgintos (Visos dienos 
mokyklos ) grupiy veiklos 
progimnazijoje t^stinumo 
uztikrinimas

Mokykloje veikia pagal 
mokiniy ir jy tevy 
poreikius visos dienos 
mokyklos grupes, kurip 
veikia vykdoma iki 16 
arba 17 val.

1. Pagal Visos dienos mokyklos 
grupiy paslaugos teikimo 
mokykloje tvarkos aprasy, mokiniy 
tevy pasirinkimus vykdomi Visos 
dienos mokyklos grupiy 
uzsiemimai, atliepiantys mokiniy 
poreikius ir tevy lukescius.
2. Laiku nuperkamos ugdymo 
priemones, uztikrinamos 
mokiniams pavalgyti ir pailseti 
sylygos.



9.3.Projekto „Veiksmingas 
gamtamokslinis ugdymas 
„be sienp“ valdymo grupes 
narys, atsakingas uz veiklp 
t^stinumo jgyvendinimp 
progimnazijoje

1. Vyksta mokiniams 
jdomios veiklos, teikiama 
pagalba mokinimas, 
siekiantiems geresnip 
akademinip rezultatp ar 
norintiems likviduoti 
mokymosi pasiekimp 
spragas.

1. Vykdomi gamtamokslinip 
burelip uzsiemimai, kuriuos lanko 
pastovus ugdytinip skaicius arba 
didesnis.
2. Per konsultacijas, pagal poreikj, 
suteikiama pagalba jvairius 
poreikius mokiniams.
3. Nacionalinip mokinip pasiekimi} 
patikrinimo 2019 metais gamtos 
mokslp rezultatp ugtis lyginant su 
2018 metais, padidejusi 2 proc..

2. Viesinti projekto metu 
atliekamas veiklas, 
vykdyti darbuotojp 
veikos prieziurp. atlikti 
rezultatp analiz?, pateikti 
atliktp veiklp ataskaitas.

1. Veikla pavie§inta mokyklos 
intemetineje svetaineje, kitose 
informacinese priemonese.
2. Atlikta mokinip pasiekimp 
rezultatp analize.

9.4. {gyvendinti LR 
valstybes ir savivaldybip 
jstaigp darbuotojp darbo 
apmokejimo jstatymo 
nuostatas

3. Mokytojai kelia 
kvalifikacijp.

Sklandus etatinio darbo 
apmokejimo pagal naujp 
metodikp jgyvendinimas 
mokykloje.

1. Mokytojai per kvalifikacinius
renginius pakele kvalifikacijp,
tobulino turetas, jgijo naujp
kompetencijp ir skleidzia savo 
patirtj.
1. Progimnazijos klasip komplektai 
sudaryti vadovauj antis Vyriausybes 
patvirtintais kriterijais.
2. Laiku parengti mokyklos
kompetencijoje esantys dokumentai, 
jsakymai, susij? su darbo
apmokejimo sistemos pakeitimais.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uzduotys gali buti nejvykdytos(aplinkybes, kurios gali 
tureti neigiamos jtakos jvykdyti §ias uzduotis)
(pildoma suderinus su svietimo jstaigos vadovu)______________________________________

10.1. Netiksliai nustatyti IT priemonip pirkimo prioritetai,_____________________________
10.2. Komandp projektams vykdyti stabilios sudeties islaikymo galimybes._______________
10.3. Negautas fmansavimas vykdomp projektp mokymo priemonip ir inventoriaus jsigijimui.
10.4. Nesuderinti mokyklos administracijos ir darbuotojp atstovp poziuriai darbo organizavimo
ir apmokejimo klausimais._________________________________________________________

i'VtfUpJjuli
(Svietimo jstaigo^ sa'
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(Svietimo jstaigos savininko teises ir 
pareigas jgyvendinanCios institucijos 
(dalininkp susirinkimo) jgalioto asmens 
pareigos)

(data)

(Svietimo jstaigos vadovo pareigos) (vardas ir pavarde) (data)


