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Panevėžys

(sudarymo vieta)

1. Einamųjų metų užduotys
Rezultatų vertinimo rodikliai
(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti,
kuriais vadovaujantis vertinama, ar
nustatytos užduotys įvykdytos)

Užduotys

Siektini rezultatai

1. Pasirengti ir
įgyvendinti
mokytojų etatinio
užmokesčio modelio,
įsigaliosiančio nuo 2018
m. rugsėjo 1 d., nuostatas.

Įgyvendintos mokytojų
etatinio užmokesčio
modelio
nuostatos, susijusios
su lokalių teisės aktų
patvirtinimu.

1.Parengti lokalūs teisės aktai, kuriais
vadovaujantis įdiegiamas etatinis
mokytojų darbo apmokėjimo modelis
(III ketvirtis).
2.Patvirtintas pedagoginių darbuotojų
pareigybių sąrašas (III ketvirtis).
3.Patvirtinti pedagoginių
darbuotojų
pareigybių aprašymai, su jais
pasirašytinai supažindinti pedagoginiai
darbuotojai ( III ketvirtis).
4.Patvirtinta ir patobulinta (jei reikės)
darbo apmokėjimo sistema, su
ja pasirašytinai supažindinti darbuotojai
(III ketvirtis).
5.Papildytos pedagoginių darbuotojų
darbo sutartys, pasirašytinai
supažindinti pedagoginiai darbuotojai
( III ketvirtis).
6.Atnaujintos ir patvirtintos mokyklos
darbo tvarkos taisyklės, su jomis
pasirašytinai supažindinti darbuotojai
(III ketvirtis).

1.2. Įgyvendinti vizituojančio O p e r a t y v i a i t e i k i a m a
surdopedagogo paslaugų v i z i t u o j a n č i o
teikimą Panevėžio mieste.
surdopedagogo pagalba
ikimokyklinio ir bendrojo
ugdymo
įstaigų
ugdytiniams, kuriems pagal
PPT pažymas reikalinga
surdopedagoginė pagalba.

1.Vizituojančio surdopedagogo pagalba
operatyviai suteikta ikimokyklinio ir
bendrojo ugdymo įstaigų ugdytiniams,
kuriems pagal PPT pažymas reikalinga
surdopedagoginė pagalba (II – IV
ketvirčiai).
2.Pasirašytos sutartys su ikimokyklinio
ir bendrojo ugdymo įstaigomis (II-IV
ketvirčiai).
3.100 proc. ugdytinių, gavusių
vizituojančio surdopedagogo paslaugas
Panevėžio mieste nuo skaičiaus,
kuriems reikalinga ši paslauga (II-IV
ketvirčiai).
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2. Pagerinti ir modernizuoti
aplinką lauko ir vidaus
patalpų ugdymo erdvėse,
atsižvelgiant į saugos ir
sveikatos reikalavimus.

Modernizuotos ugdymo 1. Įvykdytas remontas įėjimo į
erdvės ir įgyvendintas
mokyklą tambūro patalpose (II
Lietuvos Respublikos
ketvirtis).
sveikatos apsaugos ministro 2. Praturtinta lauko žaidimų aikštelės
2 0 1 5 m . s p al i o 3 0 d .
aplinkos infrastruktūra. Renovuoti
į s a k y m a s N r. V- 1 2 0 8
ir įrengti nauji įrenginiai.
„Lietuvos higienos norma
(III ketvirtis).
HN:2015 „Vaikų žaidimų 3. A t l i k t i s u p l a n u o t i d a r b a i ,
aikštelės ir patalpos.
suformuota jauki ir pritaikyta
Bendrieji sveikatos saugos
darbo bei mokymosi aplinka,
reikalavimai“ .
edukacinės erdvės lankytojams su
dideliais ir labai dideliais
specialiaisiais ugdymosi
poreikiais.
(IV ketvirtis).
4. Įrengtas sensomotorikos kambarys
vaikų poilsiui ir žaidimams (IV
ketvirtis).

2. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti
neigiamos įtakos šioms užduotims įvykdyti)
(pildoma kartu suderinus su švietimo įstaigos vadovu)
2.1. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. nepradedamas įgyvendinti mokytojų etatinio apmokėjimo modelis..
2.2. Liga 120 kalendorinių dienų per metus.
2.3. Numatytų veiklų įgyvendinimui nutrauktas ar sumažintas finansavimas;
2.4. Nepakankami darbo laiko ištekliai dėl nenumatytų papildomų darbų.

Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas
_________________
(savininko teises ir pareigas įgyvendinančios
institucijos įgaliotas asmuo)

Dainius Šipelis
(parašas)

(vardas ir pavardė)

Su metinėmis veiklos užduotimis susipažinau:
Direktorė
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)

__________

Danutė Kriščiūnienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

