Kupiskio Lauryno Stuokos-Guceviciaus gimnazija
(svietimo jstaigos pavadinimas)
Direktorius Virgiiijus Zilinskas
(darbuotojo pareigos, vardas ir pavarde)

M E T I N E S V E I K L O S UZDUOTYS
2018-04-17 Nr.
(data)
Kupiskis
(sudaiy mo vieta)

1.

Metines veiklos uzduotys:
Rezultatq vertinimo rodikliai (kuriais
Uzduotys

Siektini rezultatai

vadovaujantis vertinama, ar nustatytos uzduotys
jvykdytos)

1.1. Tinkamas jstaigos
finansiniij ir zmogiskiyq
istekliii valdymas.

Nevirsytas
kreditorinis
jsiskolinimas

leistinas

2019 m. sausio 1 d. jstaigos jsiskolinimas
(moketinos sumos) ne didesnis uz 2018 m. sausio
1 d. jsiskolinimg (moketinas sumas)

Uztikrintas

sklandus

Vadovaujantis naujaisiais teises aktais iki 201808-31 parengiami ir patvirtinami visij jstaigoje
dirbanciq
mokytojq
pareigybiq
aprasymai,
darbuotojai su j a i s supazindinami pasirasytinai.

mokytojij etatinio darbo
uzmokescio

sistemos

diegimas

Ne maziau kaip 10 proc. vieno mokytojo valandi}
funkcijoms, susijusioms su veikla mokyklos
bendruomenei
vykdyti,
orientuotos
j
bendradarbiavimg
su Savivaldybes svietimo
jstaigij
pedagogais
dalijimqsi
patirtimi,
jsitraukimq j dalykiniij olimpiadi}, konkursi},
varzybi}, edukacinii} renginiq
organizavimo,
darbo j i | komisijose, Nacionalinio mokiniij
pasiekimij patikrinimo ir kitij savivaldybes, salies
lygmens tyrimq, Pagrindinio ugdymo pasiekimi}
patikrinimo,
valstybinii} brandos
egzaminq
vykdymo, brandos darbi} vertinimo veiklas.

1.2. Mokiniq asmenines
pazangos skatinimas ir
pasiekimq gerinimas.

Tinkama
mokyklos
ukine, ugdomoji veikla

Nenustatyta faktq, susijusii} su netinkama statiniq,
patalpi}, mokyklos teritorijos prieziura.
Nenustatyta
fakti}, susijusii} su
netinkama
vadybine veikla, uztikrinant mokyklos darbuotoji}
pedagogin^ etikq ir pareigybii} aprasymuose
nustatyti} funkciji) realizavimg, pozityvq mokinii}
elgesj, tevi) informavimg ir svietimg.

Individualias mokiniq
galimybes atitinkantys
mokymosi pasiekimai ir
nuolatine mokymosi

Mokykloje aiskiai susitarta del
mokinio
asmenines pazangos identifikavimo, jsivertinimo
ir fiksavimo - sukurta sistema.
Ne maziau kaip 90 proc. mokyklos mokinii} daro
asmenin? pazangq, kaupia jrodymus, reguliariai j g
fiksuoja ir reflektuoja.

pazanga
Pamokos kokybes
pazanga

2018-12-31 konstatuojama, j o g ne maziau kaip 20
proc. mokykloje vykstancii} pamoki} atitinka
siuolaikiskai pamokai keliamus reikalavimus.
Mokykloje
aiskiai
susitarta
del mokytoji}
mokymosi vieniems is kitq - uztikrinamas

veiksmingas modelio
„Kolega kolegai"
realizavimas: kiekvienas mokytojas
model;
„ K o l e g a - k o l e g a i " taiko ne maziau kaip 2
mokymo(si) faktams per 2018 metus.
Visose
pamokose
paveikiai
naudojamos
mokyklos turimos mokymo priemones ir I K T .

1.3. Mokiniii asmenybiq
ugties uztikrinimas.

1.4. Vadovo asmenines
lyderystes raiska.

V B E rezultati} ugtis

2017-2018 m.m. mokyklos mokinii} V B E
apibendrinti} rezultati}, isreiksti} standartizuotais
taskais, lygmuo yra ne zemesnis nei salies V B E
apibendrinti} rezultati} vidurkis.

Neformaliojo

svietimo

2018-2019 m.m. neformaliojo svietimo valandos
skiriamos ne maziau kaip 5 skirtingi) krypcii),
jskaitant technines kurybos kryptj, neformaliojo
vaiki} svietimo programoms realizuoti (Pagal
Svietimo
ir
mokslo
ministro
patvirtintg
neformaliojo
vaiki)
svietimo
krypcii)
klasifikatorii)).

Projektines veiklos ir
tinklaveikos paveikumas

2018 m. jgyvendinamas ne maziau kaip 1
ilgalaikis salies ar tarptautinio lygmens ir ne
maziau kaip 2 savivaldybes lygmens projektai.

Aktyvaus jsitraukimo j
savivaldybes
lygmens
veiklas augimas

2018 m. dalyvauta ne maziau kaip 2 savivaldybes
lygmens darbo grupese, komisijose ar kitose
formalizuotose veiklose.
2018 m. ne maziau kaip 2 kartus dalintasi
mokyklos vadybos patirtimi savivaldybeje ir (ar)
salyje.

pasiulos pletra

2. Rizika, kuriai esant nustatytos uzduotys gali buti nejvykdytos (aplinkybes, kurios gali tureti
neigiamos jtakos sioms uzduotims jvykdyti)
2.1. Respublikoje nejvedama mokytoji) etatinio darbo apmokejimo sistema.
2.2. Direktoriaus^edg^mgitmas del ligos, besit^siantis 6 ir daugiau men, per 2018 metus.

(svietimo jstaigos vadovo pareigos)
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(vardas ir pavarde)

j^g^^^^^
(data)

