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Švenčionių r. Adutiškio pagrindinės mokyklos  direktoriaus pavaduotojo ugdymui  Algirdo 

Uzialos 2017 metų metinės veiklos užduotys 

 

  

1. Metinė užduotis  

Etatinio pedagogų darbo užmokesčio įdiegimas nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. 

1.1. Užduoties sąsaja su įstaigos metinio veiklos plano priemonėmis arba su įstaigos metinio 

veiklos plano priemonėmis ir su įstaigos vidaus administravimu bei veiklos veiksmingumo 

didinimu  

 Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintos  naujos pedagogų darbo apmokėjimo tvarkos 

įgyvendinimas. 

1.2. Siektinas rezultatas 

Parengta Švenčionių r. Adutiškio pagrindinės mokyklos pedagogų etatinio darbo 

apmokėjimo sistema, užimti visi etatai.  

1.3. Rezultato vertinimo rodikliai  

Švenčionių r. Adutiškio pagrindinės mokyklos pedagogų etatinio darbo apmokėjimo sistema 

suderinta su Darbuotojų atstovais, visi pedagogai supažindinti  ir dirba pagal naują darbo 

apmokėjimo sistemą. Įgyvendinami BUP.  

1.4. Rizika, kuriai esant užduotis gali būti neįvykdyta 

 Dėl lėšų trūkumo nėra galimybės  įsteigti pagalbos mokiniui etatus.  

2. Metinė užduotis 

Lauko klasės įrengimas ir jos panaudojimas. 

2.1. Užduoties sąsaja su įstaigos metinio veiklos plano priemonėmis arba su įstaigos metinio 

veiklos plano priemonėmis ir su įstaigos vidaus administravimu bei veiklos veiksmingumo 

didinimu 

 Sukurta nauja edukacinė erdvė. Planuojame, kad lauko klasės ir jose atsirasiančių 

mokymosi erdvių panaudojimas, skatins mokinius labiau domėtis juos supančia aplinka ir 

pamėgti mokymą, paremtą įdomiais užsiėmimais, kūrybiškumu. 

 Siektinas rezultatas  

Įrengta lauko klasė.  

2.3. Rezultato vertinimo rodikliai  

30 proc. mokytojų, esant tinkamoms oro sąlygoms  ves pamokas netradicinėje, natūralioje 

aplinkoje. Ne mažiau kaip 75 proc. mokinių bus patenkinti lauko klasėje vykstančiais 

užsiėmimais. Ne mažiau 50 proc. mokinių lauko klasėje leis laisvalaikį per pertraukas, po 

pamokų.  

2.4. Rizika, kuriai esant užduotis gali būti neįvykdyta 

 Dėl netinkamų oro sąlygų nebus galimybės naudotis lauko klase.  

3. Metinė užduotis 

Patobulinti metodinės veiklos organizavimo kompetencijas,  atsižvelgiant į mažos mokyklos 

specifiką. 

3.1. Užduoties sąsaja su įstaigos metinio veiklos plano priemonėmis arba su įstaigos metinio 

veiklos plano priemonėmis ir su įstaigos vidaus administravimu bei veiklos veiksmingumo 

didinimu 

Metodinės veiklos organizavimo sistemos mažoje mokykloje diegimas. 

3.2. Siektinas rezultatas  



Patobulinta metodinės veiklos kompetencija, dalyvaujant kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose. Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytos žinios pateiktos mokyklos 

mokytojams. 

 

3.3.  Rezultato vertinimo rodikliai 

Ne mažiau 18 val. tobulinsiu kvalifikaciją metodinės veiklos organizavimo klausimais. 

Organizuosiu seminarą visiems mokyklos mokytojams metodinės veiklos tobulinimo 

klausimais. 

Suteiksiu 3 konsultacijas metodinėms grupėms, suburtoms silpnesnių mokyklos veiklos 

sričių tobulinimui.  

3.4. Rizika, kuriai esant užduotis gali būti neįvykdyta 

Nedarbingumas. 

 

 


