
ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORĖS
ELENOS ŠARKIENĖS
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 
1d. įsigaliojantį etatinį 
mokytojų darbo 
užmokesčio sistemos 
modelį.

2.1.1. Įgyvendinti  etatinio 
mokytojų darbo užmokesčio 
sistemos modelį:
- vykdomos 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.

Iki 2018-09-01 parengti vidaus 
dokumentai, pasirašytos su 
mokytojais darbo sutartys, 
patvirtintas pareigybių sąrašas, 
parengti pareigybių aprašai, su 
mokytojais susitarta dėl darbo 
krūvio skirstymo.
Iki 2018-09-25 parengtas 
tarifikacijos sąrašas.

2.2. Sudaryti sąlygas ir
užtikrinti ugdymo 
kokybės gerinimą. 

2.2.1. Planingai organizuoti  
ugdymo procesą netradicinėse 
erdvėse – bibliotekoje, muziejuje,
gamtoje, knygyne, kitur.
2.2.2. Vykdyti pamokų stebėseną 
ir aptarimą.

2.2.3. Organizuoti 1-2 metodines 
dienas su Rusnės specialiosios 
mokyklos mokytojais 
reflektuojant ir aptariant 
mokytojų patirtį.

2.2.1. Mokyklos mokiniams 
organizuota nuo 12 iki 20 pamokų 
ir edukacinių išvykų bei kitų veiklų
netradicinėse erdvėse (ne 
mokykloje). 
2.2.2. Stebėtos ir individualiai 
aptartos kiekvieno mokytojo bent 3
pamokos.
2.2.3. Metodinėse dienose 
dalyvavo visi mokytojai;
Mokytojų patirtis fiksuota 
protokole.
Mokytojai įgytą patirtį taikys  
pamokose, vykdoma stebėsena.

2.3. Inicijuoti 
mokyklos veiklos 
kokybės įsivertinimą ir
gautus duomenis 
naudoti mokyklos 
veiklai planuoti 2019 
metams.

2.3.1. Atlikti giluminį veiklos 
kokybės įsivertinimą pagal 
pasirinktus du rodiklius.

2.3.2. Veiklos  kokybės 
įsivertinimo duomenys tikslingai 
ir pamatuotai naudojami 2019 m. 
mokyklos veiklos dokumentuose:
- 2019 m. mokyklos veiklos 
plane;
- 2018 - 2019 m. m. ugdymo 
plane;
- mokyklos 2019 - 2021 m. 
strateginiame plane.

2.3.1. Iki 2018-06-01 parengta 
ataskaita, išvados ir 
rekomendacijos pateiktos 
bendruomenės svarstymui.
2.3.2. Iki 2018-12-31 parengtas 
mokyklos 2019 m. veiklos planas.
Iki 2018-09-01 parengtas 2018 
-2019 m. m. mokyklos ugdymo 
planas.
 Iki 2018-10-30 parengtas 
mokyklos 2019-2021 m. strateginis
planas. 
Planai suderinti su Mokyklos 
taryba ir patvirtinti direktoriaus 
įsakymu.



3. Rizika,  kuriai  esant  nustatytos  užduotys  gali  būti  neįvykdytos (aplinkybės,  kurios  gali
turėti neigiamos įtakos šioms užduotims įvykdyti)

3.1.Nenumatytos aplinkybės ( techniniai atvejai ar kt.)
3.2. Žmogiškasis faktorius ( liga ar kt.)

II SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS VERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ

TOBULINIMAS

4. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis vertinimas

Užduočių įvykdymo aprašymas
Pažymimas atitinkamas

langelis
4.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo 
rodiklius

Labai gerai ☐

4.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐
4.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo 
rodiklius

Patenkinamai ☐

4.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐

5. Pasiūlymai, kurios kompetencijos turėtų būti tobulinamos
(nurodoma, kokie ar kurios srities mokymai siūlomi)

5.1.
5.2.

III SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI

6. Vertinimo pagrindimas ir siūlymai: ___________________________________________
____________________________________________________________________________

Savivaldybės meras                                                                                               Vytautas Laurinaitis 

Šilutės Žibų pradinės mokyklos direktorė              Elena Šarkienė          


