PANEVĖŽIO KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
DIREKTORĖS DANUTĖS KRIŠČIŪNIENĖS
2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
2019 metų užduotys (nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)
Užduotys

Siektini rezultatai

9.1. Tobulinti ugdymo
kokybę, skatinti
mokinių mokymosi
motyvaciją ir pažangą,
gerinti mokinių
pasiekimus.

9.1.1. Užtikrinti klausos
negalią turinčių mokinių
skaitymo gebėjimų
ugdymą per visų dalykų
pamokas, popamokinius
renginius, užsiėmimus.
9.1.2. Gerinti ugdytinių ir
mokinių pasiekimus,
o rg a n i z u o j a n t a k t y v ų ,
įvairų veiksmingą
mokymąsi (ypač lietuvių k.
ir matematikos pamokose).

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
9.1.1.1. Aplankyta, stebėta, aptarta ir
įvertinta kiekvieno mokytojo ne
mažiau, kaip viena vesta pamoka,
popamokinis renginys, užsiėmimas (I
– IV ketvirčiai).
9.1.1.2. Matematikos kabinete įrengta
nauja edukacinė erdvė, įsigytos
planšetės mokiniams, besimokantiems
pagal individualizuotas programas,
įrengtas stovas multimedijai. Lietuvių
k. kabinete atnaujinti baldai, įsigytas
spausdintuvas ir skeneris.
9.1.1.3. 80 proc. stebėtų mokytojų
pamokų, kuriose
naudojami
inovatyvūs metodai, mokiniams
sudarytos galimybės aktyviai,
inovatyviai ir veiksmingai ugdytis.
9.1.3.1. Skatinti mokytojai, mokyklos
darbuotojai ir mokiniai
užsiprenumeruojant Lietuvos kurčiųjų
draugijos mėnraštį „Akiratis“ (I
ketvirtis).

9.1.3. Diegti meilę
spausdintam žodžiui.
Inicijuoti aktyvią Lietuvos
kurčiųjų draugijos
mėnraščio „Akiratis“
prenumeratą.

9.1.3.2. Lietuvos kurčiųjų draugijos
mėnraščio „Akiratis“ prenumeratorių
skaičius – ne mažesnis, nei 70
skaitytojų.

9.2. Taikyti edukacines
inovacijas esamose ir
naujai sukurtose
erdvėse, skatinti
mokinių
ir mokytojų
kūrybines galias.

9.2.1. Patobulintos,
praturtintos
ir sukurtos
naujos edukacinės erdvės
lauke ir mokyklos
patalpose.

9.2.1.1. Mokyklos patalpose ir
edukacinėse erdvėse sukurta
pokyčiams palanki, toleranciją ir
bendradarbiavimą skatinanti aplinka (I
- IV ketvirtis).

9.2.2. Ugdymo procesas
organizuojamas naudojant
inovatyvius ugdymo
metodus netradicinėse
erdvėse.

9.2.1.2. „Klasėse be sienų“
suorganizuotas tarptautinis seminaras,
sukurta dinamiška, atvira, funkcionali
ugdymosi aplinka (II ketvirtis).

9.3. Tinkamai valdyti
finansinius mokyklos
išteklius, nuolat ieškoti
papildomo finansavimo
iš įvairių fondų ir
organizacijų, įsigyti
mokyklai reikalingo
inventoriaus.

9.3.1. Efektyviai ir tvariai
mokyklos veiklai tinkamas finansinių išteklių
valdymas: finansų
planavimas, organizavimas
ir kontrolė.

9.3.1.1. 2019 metus mokykla baigia be
kreditorinių įsiskolinimų. Planų
įgyvendinimo efektyvumas daro
tiesioginę įtaką visos mokyklos veiklos
rezultatams (IV ketvirtis).

9.3.2. Pritrauktas
papildomas finansavimas
bei inventorius, reikalingas
bendrabučiui
ir
mokomiesiems kabinetams
iš įvairių fondų ir
organizacijų, per projektinę
veiklą ir paramos
organizacijas.

9.3.2.1. Pateiktos ne mažiau, kaip trys
projektinės paraiškos į įvairius fondus.
Gautas reikalingas inventorius:
bendrabučiui – ne mažiau, kaip du
televizoriai, buitinė technika, rūbai,
žaislai ir kt. bei mokomiesiems
kabinetams – baldai ir mokymo
priemonės

9.3.3.1. Iki birželio 9 d. gautas
finansavimas tarptautinio renginio „VI
9 . 3 . 3 . P r i t r a u k t a s – asis lenkų kultūros festivalis“
finansavimas ilgalaikiams organizavimui.
tarptautiniams projektams. 9.3.4.1. 2 proc. pagal GPM lėšų
pritraukimas ne mažiau, kaip 1000 Eur.
9.3.4. Papildomas lėšų
pritraukimas.
Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti
neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) (pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu)
10.1. Liga 120 kalendorinių dienų per metus.
10.2. Veiksniai, kuriems mokykla negali daryti įtakos – Panevėžio miesto savivaldybės tarybos
ar administracijos darbas.
10.3. Nepakankamas mokyklos finansavimas.
10.4. Personalo trūkumas.

10.5. Aukštesnio lygmens dokumentų vėlyvas patvirtinimas, pvz.: Bendrieji ugdymo planai
patvirtinti vasarą, kai dauguma bendruomenės narių atostogauja ir sunku priimti galutinius
sprendimus, kuriuos turėtume derinti su mokyklos bendruomene.
Panevėžio miesto savivaldybės administracijos
švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas
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