ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO GIMNAZIJOS
DIREKTORIAUS GINTARO DOBILAIČIO
2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS

Užduotys

Siektini rezultatai

1. Užtikrinti kokybišką ir
efektyvų gimnazijos veiklos
valdymą.

Įgyvendinti gimnazijos
veiklą reglamentuojančių
teisės aktų nuostatas

2. Užtikrinti pažangą
skatinančio grįžtamojo ryšio
modelio tvarumą gimnazijoje.

Tobulinti ir aktyviai
dalyvauti diegiant
pažangą skatinančio
grįžtamojo ryšio modelį
gimnazijoje.

3. Tęsti gimnazijos ugdymo (si)
aplinkos modernizavimą.

Atnaujinti edukacines ir
technines gimnazijos
patalpas.

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
1. Iki rugpjūčio 30 d. mokytojų
metodinėse grupėse,
metodinėje taryboje, mokytojų
taryboje ir gimnazijos taryboje
priimti susitarimai dėl 2019–
2021 m. m. ugdymo planų.
2. Mokytojai supažindinti su
etatinio darbo užmokesčio
sistemos modelio pakeitimais.
3. Koreguotas veiklų, skirtų
bendruomenei, sąrašas.
4. Atnaujinta gimnazijos darbo
apmokėjimo sistema, pakeistos
darbo sutartys.
1. Aptarta ir patobulinta
kolegialaus grįžtamojo ryšio
stebėjimo ir teikimo forma.
2. Mokytojų savanorių
komanda papildyta 2–3 naujais
mokytojais savanoriais.
3. Kiekvieno gimnazijos
mokytojo savanorio išbandyti ir
taikyti bent 2–3 grįžtamojo
ryšio metodai.
4. 70 % gimnazijos mokytojų
praktiškai naudota grįžtamojo
ryšio stebėjimo ir teikimo
forma, stebėtos ir aptartos
kolegų pamokos.
5. Dalyvauta ne mažiau kaip 3
gimnazijos mokytojų savanorių
susitikimuose.
6. Organizuotas gimnazijos
renginys savivaldybės
mokytojams. Renginio dalyviai
– ne mažiau kaip 30
savivaldybės pedagogų.
1. Iki 2019 m. liepos 1 d.
atnaujintos Aktų salės grindys
ir pakeistos kėdės.
2. Suremontuotas socialinio
pedagogo kabinetas.

4. Plėtoti gimnazijos
bendradarbiavimą su Vokietijos
Š. Reino ir Vestfalijos žemės
Kaletalio mokykla.

3. Įrengta mokinių, gavusių
valstybinių brandos egzaminų
100 balų, garbės lenta (I
aukšte).
4. Suremontuota vaikinų
persirengimo kambario prie
sporto salės dušo patalpa.
1. Sudaryta gimnazijos
delegacija kelionei į Vokietiją
Stiprinti
(balandžio ir gegužės mėn.)
bendradarbiavimą su
2. Parengta svečių iš Vokietijos
esamais partneriais.
priėmimo programa (birželio
Daugiau gimnazijos
mėn.).
bendruomenės narių
3. Sutikta svečių delegacija ir
dalyvaus mainų
įvykdyta mainų programa
programoje, pagerės
Vievyje (rugsėjo mėn.).
mokinių vokiečių ir anglų
4. Pristatyta mainų programa
kalbų žinios.
gimnazijos interneto svetainėje,
Elektrėnų ir Kaletalio spaudoje.

Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti
neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)
1. Nedarbingumas ir kiti veiksniai, turintys įtakos žmogiškiesiems ištekliams.
2. Teisės aktų pakeitimai.
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