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Valstybiniu ir saViValdybiЧ もvictimo istaigll

(iSSkyrus aukgtOsias molcyklas)vadOw,jЧ
pavaduotaЧ ugdymui,ugdyml organizuaanё iЧ

skyriЧ vedall vciklos vertinimo nuostatll
pricdas

(ValSサbiniЧ ir saV市aldybiЧ こ宙 etimo istaigЧ (igSkVrus aultttlsias mokyklas)vadOVЧ
pavaduotojЧ ugdymui,ugdyml organizuojanこ i■ sttriЧ vedttЧ veik10S Vertinimo iSvados

forma)

KttTIllGOS SIMONO DAUKANTO PROGININAZIJA
(S宙Ctim0 1staigos pavadinimas)

DIREKTORE SIGITA」ONAITIENE
(dal・buOt● O pareigos,vardas ir pavardё )

VEIKLOS VERTINIⅣIO ISVADA

〃 /イ年95″■/ Nr./ン7″′クダ
(data)

…(SudawmO宙 eta)

ISKYRIUS
PASIEKTIIR PLANUOJAⅣ II REZULTATAI

2. Einamqjq metq uiduotys
(nustatomos ne rnaZiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uZduotys)

1. Pagrindiniai praejusiq metq veiklos rezultatai

Metines uZduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar

nustatytos uZduotys

irykdytos)

Pasiekti rezultataiir
jq rodikliai

1

つ
４

.4

UZduotvs Sicktini rczultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertinama, ar nustatltos

uZduotys irykdytos)
2.1. {gyvendinti
Valstybes ir savivaldybiq

istaigq darbuotojq darbo
apmokejimo istatymo
nuostatas

Parengti ir patvirtinti
pedagoginiq
darbuotojr4
naujus/pakoreguotus
pareigybiu apra5ymus

Mokyklos vadovo iki 2018 m. spalio 1 d.

patvirtinti atnauj inti pedago giniq
pareigybiq apra5ymai (patvirtinta
mokyklos vadovo isakymu)



ヽ

ヽ
、 _´

´

2.2. [gyvendinti
mokytojq etatinio darbo
uZmokesdio sistem4

Veiksmingai
paskirstlti etatus
(pagal dalykus,
ugdymo programas ir
mokytojq
kompetenciias)

Iki 2018 m. rugsejo 1 d. sudarytos ar
patikslintos sutartys su mokyojais pagal
mokyklos
patvirtint4 pareigybiq sqra5q

2.3. Vykdyti Europos
Sqjungos projekt4
,,Matematikos mokymosi
permainq modelis"

{gyvendinti vykdomo
Europos Sqjungos
projekto

,,Matematikos
mokymosi permainq
modelis" apie 40
procentu veiklu

lgyvendinta vykdomo Europos S4jungos
proj ekto,,Matematikos mokymosi
permainq modelisoo apie 40 procentq
veiklq

2.4.Kurti patraukli4,
ugdym4(si), mokym4(si)
skatinandi4 aplink4

Sukurti nauj4
edr-rkacing erdvq
ikimok"vklinio
ugdymo vaikams,
atnaujinti turimas
erdves

Iki 2018 m. rugsejo 1 d.ikurtos dvi
ikimokyklinio ugdymo grupes.
Atnaujintos 2 prie5mokyklinio ugdymo
grupes.
Iki 2018-12-01 ikurta matematikos
mokymuisi tinkama aplinka

3. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali btiti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali
turdti neigiamos itakos Sioms uZduotims ivykdyti)
(pildoma kartu suderinus su valstybines ir savivaldybes Svietimo istaigos (iSskyrus aukSt4sias
mokyklas) (toliau - Svietimo istaiga) vadovo pavaduotoju ugdymui, ugdym4 organizuojandio
skyriaus vedeju)

3. 1 . ZmoniSkieji faktoriai, pvz. liga

3.2. LeSq trukumas

Savivaldybds meras

S宙ctimo skyriaus vedttaS

Su metinemis veiklos uZduotimis susipaZinau:

Mokyklos direktorius

(Vardas ir pavardё )

蝙 梶濶

ん″′́θダイイイ

(data)

鮮 ″ /

な   
°
塀

う
乙


