
ŠILUTĖS R. KATYČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 
ALGIRDO PLAIPOS
2018 M. UŽDUOTYS

Užduotys Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis

vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)

2.1. Pasirengti ir 
diegti nuo 2018 m. 
rugsėjo 1 d. 
įsigaliojantį etatinį 
mokytojų darbo 
užmokesčio sistemos
modelį.

Įgyvendintas etatinio mokytojų darbo 
užmokesčio sistemos modelis:
- vykdytos darbuotojų informavimo ir 
konsultavimo procedūros;
- parengti ir/ar koreguoti mokyklos vidaus
dokumentai;
- patvirtintas pareigybių sąrašas;
- parengti pareigybių aprašai;
- parengti susitarimai dėl darbo krūvio 
skirstymo;
- pasirašytos darbo sutartys.

Laiku (teisės aktais 
nustatytais terminais) parengti
vidaus dokumentai, 
pasirašytos su mokytojais 
darbo sutartys. Parengtas 
tarifikacijos sąrašas.

2.2. Inicijuoti 
mokyklinio projekto 
„Žaliosios edukacinės 
erdvės“  rengimą ir 
įgyvendinimą. 

Mokyklos lauko erdvė pritaikyta mokinių 
ugdymo procesui tobulinti, įvairioms 
edukacinėms veikloms vykdyti:
- sudaryta darbo grupė ir parengtas  
mokyklos 2-3 metų trukmės projektas; 
- pasirašytos bendradarbiavimo ir rėmimo 
sutartys su partneriais;
- įrengta lauko klasė;
- įrengta žemės darbų zona – vaistažolių 
auginiui, bandymų sklypeliams,  
kompostavimo aikštelei;
- atnaujintos mokyklos sklype erdvės  
gėlynams, želdiniams, retųjų augalų 
auginimui;
- organizuota pažintinė išvyka mokiniams 
į Anykščių r. Traukio pagrindinę mokyklą,

Iki birželio 1 d. parengtas ir 
pristatytas bendruomenei 
ilgalaikis mokyklinis 
projektas „Žaliosios edukacinės 
erdvės“. 

Iki lapkričio 1 d. įrengta 
žemės darbų zona, atnaujintos
botaninės erdvės.

Iki gruodžio 1 d. pasirašytos 
bendradarbiavimo ir rėmimo 
sutartys su partneriais.

Iki liepos 1 d. organizuota 
pažintinė išvyka mokiniams. 

2.3. Pasirengti ir 
diegti nuo 2018 m. 
gegužės 25 d. 
įsigaliosiantį ES 
Bendrųjų duomenų 
apsaugos reglamentą
(BDAR)

Įgyvendinamas  ES Bendrųjų duomenų 
apsaugos reglamentas – sukurta teisinių, 
techninių ir organizacinių priemonių 
visuma, skirta apsaugoti asmens duomenis
nuo neteisėto ar atsitiktinio duomenų 
tvarkymo:
- suburta darbo grupė; 
- parengtos ir patvirtintos asmens 
duomenų tvarkymo taisyklės;
- atliktas tvarkomų asmens duomenų 
auditas;
- sukurtas komunikacijos su duomenų 
subjektais kanalas (sukurtos elektroninės 
pašto dėžutės);
- su priemonėmis supažindinta mokyklos 
bendruomenė.

Iki lapkričio 1d. atliktas 
tvarkomų asmens duomenų 
auditas.

Iki liepos 1 d. parengtos 
asmens duomenų tvarkymo 
taisyklės. 

Iki lapkričio 1 d. sukurtas 
komunikacijos su duomenų 
subjektais kanalas (sukurtos 
elektroninės pašto dėžutės). 

Visa bendruomenė 
susipažinusi. 


