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2021 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

  8. Kitų 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) 

8.1. Užtikrinti efektyvų 

mokyklos valdymą  

Mokyklos bendruomenės 

susitarimai dėl tolimesnes 

mokyklos veiklos 

prioritetų ir tikslų.  

Atnaujinti mokyklos 

veiklą reglamentuojantys 

dokumentai  

-atnaujinti mokyklos veiklą 

reglamentuojantys dokumentai 

Mokyklos darbo tvarkos 

taisyklės, bendruomenės etikos 

kodeksas ir kt. 

8.2. Tobulinti ugdymo proceso 

organizavimą.  

Pagalbos mokiniui 

sistemos tobulinimas 

orientuotas į vaiko 

pasiekimus. 

-atnaujintas Ugdomosios 

veiklos stebėsenos tvarkos 

aprašas  

-sudarytas mokymosi 

praradimų dėl COVID-19 

pandemijos kompensavimo 

planas  

-inicijuota  mokytojų gerosios 

patirties mokytojas- mokytojui 

sklaida  

-100% mokytojų dalyvaus 

mokymuose ir/ar kituose 

renginiuose susijusiuose su 

ugdymo turinio atnaujinimu. 



8.3. 4. Skatinti 

bendradarbiavimą su tėvais, 

siekiant individualios mokinio 

pažangos. 

Sistemingai 

organizuojami tėvų 

susirinkimai, bei kitos 

tėvų informavimo formos 

numatytos 

rekomendacijose. 

Tėvams teikiamos 

rekomendacijos ir/ar 

mokymai, užtikrinantys 

vaikų emocinį ir 

psichologinį saugumą 

- paruoštos rekomendacijos 

tėvų informavimui apie 

mokinio padarytą pažangą 

-organizuotas bent 1 

šviečiamasis užsiėmimas 

tėvams (globėjams) ,,Kaip 

padėti vaikui nuotolinio 

mokymosi metu (ir pasibaigus 

nuotoliniam mokymui)“ 

 

8.4. Užtikrinti kompleksinės 

pagalbos vaikui teikimą, 

skatinant mokyklos vidinio ir 

išorinio tinklo partnerių 

bendradarbiavimą 

Bendradarbiavimas  su 

socialiniais partneriais 

(vaiko teisių apsaugos 

tarnyba, pedagogine 

psichologine tarnyba, 

ugdymo įstaigomis ir 

kitomis institucijomis) 

siekiant vaiko sėkmingos 

integracijos ir 

socializacijos ugdymo 

įstaigoje. 

- įvertinti pagalbos specialiųjų 

ugdymosi poreikių mokiniams, 

patiriantiems nuotolinio 

mokymosi sunkumus poreikį ir 

teikti pagalbą įstaigoje 

(numatyti darbuotojus, 

ugdymosi organizavimą 

įstaigoje ir kt.)  

-inicijuoti 1-2 priemones 

mokyklos bendruomenės 

pasirengimui  priimti 

atvykstančius vaikus.  

 

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

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

9.1. 

9.2. 

9.3. 
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