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Eil.

Nr. 
Metinės veiklos užduotys Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo 

rodikliai  

(Kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti 

rodikliai, kuriais vadovaudamasis 

vadovas vertins, ar nustatytos 

užduotys yra įvykdytos) 

1. 

 

Parengti ir įgyvendinti mokinių 

smurto, patyčių, žalingų 

įpročių prevencijos metinį 

planą 

Didės mokinių saugumas, 

sumažės mokinių smurto, 

patyčių, žalingų įpročių atvejai  

mokykloje  

Iki 2017 m. gruodžio 1 d. 

parengtas ir įgyvendintas 

mokinių smurto, patyčių, 

žalingų įpročių prevencijos 

metinis planas. Mokinių 

smurto, patyčių, žalingų 

įpročių atvejų sumažėjo 5 proc.   

2. 

 

Tobulinti mokiniui teikiamos 

pagalbos sistemą 

 

Geras klasių mikroklimatas Dalyvauta programose „Zipio 

draugai“, „Antras žingsnis“, 

„Įveikiame kartu“. 

Iki 2017 m. gruodžio 1 d. 

atliktas 1–4 klasių mokinių 

kokybinio mikroklimato 

tyrimas ir 60–70 procentų 1–4 

klasių vaikų teigia, kad klasėje 

mikroklimatas yra geras 

3. 

 

Atnaujinti mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo tvarką 

Aiški ir vieninga vertinimo 

tvarka, padėsianti mokiniams 

planuoti savo pažangą ir siekti 

aukštesnių akademinių 

rezultatų 

Iki 2017 m. gegužės 1 d.  

atnaujinta  Skaudvilės 

gimnazijos ,,Mokinių pažangos 

ir pasiekimų vertinimo tvarka“. 

Pusmečio ir metinis mokinių 

pažymių vidurkis siekia 8 

4. 

 

Pakeisti ugdymo proceso, 

įgyvendinant pagrindinio 

ugdymo programą, skirstymą: 

iš pusmečių į trimestrus 

Gerėja pažangumas, mažėja 

praleistų pamokų skaičius 

Ugdymo procesas, 

įgyvendinant pagrindinio 

ugdymo programą, nuo 2017-

09-01  skirstomas trimestrais.  

5–10 kl. mokinių pažangumas 

pagerėjo 3 proc.,  praleistų 

pamokų skaičius sumažėjo 3 

proc. 

5. 

 

Įrengti apsaugos sistemą ir 

vaizdo stebėjimo kameras 

Sukurta aplinka, garantuojanti 

gimnazijos bendruomenės 

saugumą 

 

Iki 2017 m. birželio 1 d. 

įrengta apsaugos sistema ir 

vaizdo stebėjimo kameros.  

Iki 2017 m. gruodžio 31 d. 

mokinių smurto, patyčių, 

žalingų įpročių atvejų skaičius 

sumažėjo 5 proc.  
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6. 

 

Įrengti ikimokyklinio ugdymo 

vaikų žaidimo aikštelę 

Pagerės ikimokyklinio ugdymo 

vaikų užimtumas, ugdymo 

sąlygos 

 Iki 2017-07-01 įrengta 

ikimokyklinio ugdymo vaikų 

žaidimo aikštelė. 

Patenkinti vaikų ir tėvų 

poreikiai 
 

RIZIKA, KURIAI ESANT NUSTATYTOS METINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS GALI BŪTI 

NEĮVYKDYTOS 

(pildoma kartu suderinus su darbuotoju) 

Kokios aplinkybės gali turėti įtakos šioms užduotims neįvykdyti? 

Bendruomenė gali nepritarti ugdymo procesą skirstyti trimestrais (4 užduotis) 

Negavus lėšų nepavyktų įgyvendinti 5 ir 6 užduočių. 
 

 


