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1. 2020 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) 

1.1.Siekti ugdymo proceso 

kokybės, tobulinant 

pedagogų bendrąsias ir 

profesines kompetencijas. 

Visi mokytojai ir 

švietimo pagalbos 

specialistai dalyvauja ne 

mažiau kaip 5 dienas per 

metus kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose. 

Pedagogams suorganizuotas 

bent vienas seminaras bendrųjų 

kompetencijų tobulinimui 

(dalyvauja 90 proc. mokytojų). 

Ne mažiau kaip 70 proc. 

pedagogų dalyvauja 

tiksliniuose dalykų turinio 

naujovių seminaruose. 

1.2. Skatinti kolegialią mokytojų 

veiklą, įgyvendinant 

personalizuotą mokinių 

ugdymą(si). 

Mokytojai veikia kartu, 

siekdami, kad mokiniai 

pasiektų kuo geresnių 

ugdymosi rezultatų pagal 

individualius poreikius. 

Ne mažiau kaip 45 proc. 

mokytojų pamokose taiko 

diferencijuotas, 

individualizuotas užduotis. 

Bent 30 proc. mokytojų stebi 

kolegų pamokas ugdymo 

diferencijavimo aspektu, 

aptaria jas, dalijasi gerąja 

patirtimi. 

1.3. Gerinti gimnazijos poilsio ir 

edukacines aplinkas. 

Sudarytos galimybės 

mokiniams ilsėtis ir (ar) 

mokytis saugioje, 

patrauklioje, 

motyvuojančioje 

aplinkoje. 

Nupirkti baldai, įrengtos 

gimnazijoje 2 poilsio ir 1 

edukacinė zona mokiniams. 

Pagerėję fizinės 

ugdymosi sąlygos 

mokiniams bei darbo 

sąlygos mokytojams. 

Atnaujinti 2 kabinetų 

šviestuvai.  

1.4. Sudaryti sąlygas atskleisti  

mokinių įvairius polinkius, 

gabumus. 

Neformaliojo švietimo 

programų plėtra, ugdanti 

mokinių gabumus ir 

talentus. 

Parengiamos ir mokiniams 

teikiamos rinktis bent 2 naujos 

neformaliojo švietimo 

programos. 

Neformaliojo švietimo veiklose 

dalyvauja ne mažiau kaip 80 

proc. mokinių. 

 



2. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

2.1. Ilgalaikis nedarbingumas. 

2.2. Naujų neplanuotų darbų gausa. 

2.3. Lėšų ir žmogiškųjų išteklių trūkumas. 

 

 

______________________                 __________           _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                            (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Susipažinau. 

____________________                 __________                 _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

 

 

 

 


