ELEKTRĖNŲ SAV. KIETAVIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
DIREKTORĖS ELENOS JANAVIČIENĖS
2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS

Užduotys

1. Diegti kolegialųjį grįžtamąjį
ryšį mokykloje

2. Tobulinti ugdymo vertinimą

Rezultatų vertinimo rodikliai
Siektini rezultatai
(kuriais vadovaujantis vertinama,
ar nustatytos užduotys įvykdytos)
1. Aptarta ir parengta kolegialaus
grįžtamojo ryšio stebėjimo ir
teikimo forma.
2. Kiekvieno mokytojo išbandyti
3-4 grįžtamojo ryšio metodai.
3. 95 % mokyklos mokytojų (iš
kurių 5 mokytojai savanoriai)
praktiškai naudotasi grįžtamojo
ryšio stebėjimo ir teikimo forma ir
Sukurti mokykloje
stebėtų kolegų pamokomis.
kolegialų grįžtamąjį ryšį
4. Tęstas projektas „Kolega –
kaip komandinio
kolegai“, organizuojant metodų
mokytojų darbo
mugę mokykloje. Projekto
metodą, kurio
dalyviai – ne mažiau kaip 95 %
centre yra pamoka ir
mokyklos mokytojų ir pagalbos
mokinių bei mokytojų
mokiniui specialistų.
mokymasis, o kolegialaus
5. Aktyviai dalyvauta mokyklos
grįžtamojo ryšio kultūra –
mokytojų savanorių diskusijose ir
profesinės tarpusavio
teiktas kolegialusis grįžtamasis
paramos kultūra,
ryšys. Dalyvauta ne mažiau kaip 3
užtikrinanti pokyčių
mokyklos mokytojų savanorių
įgyvendinimo tvarumą
komandų susitikimuose.
6. Mokykloje organizuotos dvi
bei tęstinumą.
metodinės dienos, kuriose
pasidalyta patirtimi apie
grįžtamojo ryšio diegimą
pamokose ir kituose renginiuose.
7. Organizuotas 1 mokyklos
renginys savivaldybės
mokytojams. Renginio dalyviai –
ne mažiau kaip 30 savivaldybės
mokytojų.
Tobulinti vertinimą ir
Išanalizavus ir įvertinus mokytojų
įsivertinimą pamokoje.
taikomus mokinių pasiekimų ir
Patobulinti mokyklos
pažangos vertinimo ir įsivertinimo
pasiekimų ir pažangos
būdus ir metodus, grįžtamojo
vertinimo ir įsivertinimo ryšio poveikį mokinių pažangai,

aprašą.

3. Modernizuoti mokyklos
aplinką ir ugdymo (si) procesą

4. Įgyvendinti koreguotą etatinio
darbo apmokėjimo sistemą.

patobulintas ir direktoriaus
įsakymu patvirtintas mokyklos
pasiekimų ir pažangos vertinimo
ir įsivertinimo aprašas.
Kurti funkcionalią,
Dalyvaujant projekte „Viešosios
dinamišką ugdymosi
infrastruktūros įrengimas
aplinką, pritaikytą realaus Kareivonių kaime“ kartu su VVG,
pasaulio pažinimu
įrengta lauko klasė Kareivonių
pagrįstam ugdymui.
parke.
1. Parengta ir su
1. Parengta ir su darbuotojų
darbuotojų atstovais
Parengti ir su darbuotojų atstovais suderinta koreguota darbo
suderinta koreguota darbo
atstovais suderinti
apmokėjimo sistema.
apmokėjimo sistema.
koreguotą darbo
2. Pakeistos ir papildytos
2. Pakeistos ir papildytos
apmokėjimo sistemą.
darbuotojų darbo sutartys (esant
darbuotojų darbo sutartys
būtinybei).
(esant būtinybei).

Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti
neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)
Negavus finansavimo iš VVG, lauko klasė nebus neįrengta.

____________________________

