ELEKTRĖNŲ „ĄŽUOLYNO“ PROGIMNAZIJOS DIREKTORĖS
ALDONOS SKUČIENĖS 2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS

Užduotys

1. Užtikrinti ugdymo
kokybę pamokoje

2. Skatinti mokytojų
dalyvavimą
kvalifikacijos ir
kompetencijų
tobulinimo
renginiuose

3. Kurti ir plėtoti
saugias bei
motyvuojančias
edukacines
aplinkas,
padedančias
veiksmingai siekti

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais
Siektini rezultatai
vadovaujantis vertinama, ar
nustatytos užduotys įvykdytos)
1. Suorganizuotos dvi metodinės
dienos – grįžtamosios informacijos
pateikimas organizuojant veiklas,
skatinančias aktyvų mokymąsi,
įsivertinimą ir grįžtamąjį ryšį
pamokose.
2. Suorganizuota 10 susitikimųNuolat vykdant mokinių
pokalbių su mokytojais, pagalbos
mokymosi stebėseną
mokiniui specialistais dėl mokinių
organizuojama veiksminga
ugdymo rezultatų, pagalbos poreikio
mokymosi pagalba kaip
ir poveikio.
grįžtamasis ryšys, parenkant
3. Panaudotos visos valandos, skirtos
mokinio mokymosi poreikius ir mokinių ugdymo poreikiams
gebėjimus geriausiai
tenkinti.
atitinkančias priemones
4. Suorganizuotos dvi diskusijos su
mokiniais dėl vertinimo tvarkos
veiksmingumo ir namų darbų
skyrimo efektyvumo.
5. Stebėta ir aptarta 10 pamokų,
aplankytos atviros pamokos,
fiksuojant metodų įvairovę ir
grįžtamąjį ryšį.
Skatinant mokytojų ir pagalbos 1. Sudarytas kvalifikacijos
mokiniui specialistų
tobulinimo planas 2019 metams.
savarankiškumą ir
2. Suorganizuotas kvalifikacinis
iniciatyvumą, atsakomybę už
seminaras mokytojams apie
profesinės veiklos rezultatus,
šiuolaikinės pamokos vadybą.
siekiama geresnės ugdymo
3. Suorganizuoti 6 susitikimai su
kokybės, aukštesnių mokinių
metodinėmis grupėmis, aptariant
rezultatų, vertinamas ir
mokinių ugdymo perspektyvas,
skatinamas realiai vykstantis
gerąją mokytojų patirtį, lankytų
kolegialus grįžtamasis ryšys
kvalifikacinių renginių refleksiją.
(metodinės grupės, atviros
4. Sudarytas atvirų ir integruotų
pamokos ir pan.), mokytojo
pamokų vedimo grafikas, skatinamas
kūrybinė, socialinė,
kolegialus bendradarbiavimas ir
visuomeninė veikla
patirties sklaida.
Skatinama mokinių patirčių
1. Įrengta 15 darbo vietų
įvairovė, ugdoma mokymosi
kompiuterinė klasė.
motyvacija, mąstymas ir
2. Įrengti projektoriai 3 kabinetuose.
kūrybiškumas,
3. Papildytas bibliotekos fondas 100
modernizuojamas ugdymo
grožinės literatūros leidinių.
procesas, atnaujinama
4. Suremontuoti 3 kabinetai, dar 3
edukacinė aplinka
kabinetuose renovuotas apšvietimas.

ugdymo(si) tikslų
įgyvendinimo
4. Įgyvendinti
koreguotą etatinio
darbo apmokėjimo
sistemą.

Parengti ir su darbuotojų
atstovais suderinti koreguotą
darbo apmokėjimo sistemą.

1. Parengta ir su darbuotojų atstovais
suderinta koreguota darbo apmokėjimo
sistema.
2. Pakeistos ir papildytos darbuotojų
darbo sutartys (esant būtinybei).

Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti
neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)
1. Respublikinių ir vietinių teisės aktų pakeitimai.
2. Ilgalaikis nedarbingumas.
3. Nepakankamas finansavimas.
___________________________________

