ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORĖS
VIRGINIJOS STANISLOVAITIENĖS 2021 METŲ UŽDUOTYS
Eil.
Nr.
1.

Užduotys
Organizuoti kokybišką
ugdymo(si) procesą
nuotoliniu būdu karantino,
ekstremalios situacijos,
ekstremalaus įvykio ar
įvykio metu

Siektini rezultatai
Užtikrintas ugdymo(si)
proceso organizavimas
nuotoliniu būdu

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
1. Įgyvendinamas projektas „Saugios
elektroninės erdvės vaikams kūrimas“
(projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-050001 Paslaugų sutartis Nr. SV9-3266).
2. Patobulintas Nuotolinio ugdymo
organizavimo tvarkos aprašas.
3. Atsižvelgiant į mokyklos finansines
galimybes išplėsta IT bazė (įsigyta
planšetiniai ar nešiojami kompiuteriai,
vaizdo ir garso kameros).

2.

Kurti palankią savitarpio
mokymo(si) aplinką

4. Stebėta ir aptarta 5–10 nuotolinių
pamokų.
1. Ne rečiau kaip vieną kartą per
mėnesį organizuota ugdomoji veikla /
pamoka ne mokykloje ir aptarta
metodinėje grupėje.

Atsižvelgiant į mokyklos
mokymo(si) aplinkas,
kiekvieno mokinio
išgales ir ypatybes,
siekiama nuolatinės
asmeninės pažangos
2. Vykdyta ketvirtų klasių mokinių
mokiniui tinkamu būdu ir apklausa apie pamoką (pamokos
tempu
užduočių diferencijavimas pagal
gebėjimus ir tempą). Apklausta ne
mažiau kaip 80 proc. ketvirtų klasių
mokinių ir IQESonline vertinimo vertė
ne mažiau 3 (iš 4).
3. Stebėta 5–10 pamokų ir nustatyta,
kad ne mažiau kaip 80-yje proc. šių
pamokų užduotys buvo
diferencijuojamos ir
individualizuojamos.
4. Įsigyta skaitmeninė mokymosi
aplinka EDUKA klasė kiekvienam
mokiniui ir mokytojui.
5. Sukurta mokyklos skaitmeninių
mokymosi priemonių bazė.

3.

Plėtoti mokytojų
kompetencijas, paremiant
ir skatinant

Organizuotas kryptingas
pedagogų kompetencijų
tobulinimas

6. Aktyvios mokyklos plano
įgyvendinimas: ne mažiau 80 proc.
mokinių ir mokytojų ir bent 20 proc.
tėvų dalyvaus veiklose.
1. Ne mažiau 70 proc. mokytojų ir
švietimo pagalbos specialistų,
dalyvaus mokymuose ir patobulins

skaitmeninio raštingumo
kompetenciją.
2. Ne mažiau 50 proc. pedagogų
dalyvaus socialinių emocinių
kompetencijų tobulinimo renginiuose.
3. Ne mažiau 20 proc. mokytojų
įgyvendins gerosios patirties sklaidą
„Kolega-kolegai“.
4. Pažangą skatinančio grįžtamojo
ryšio modelio tvarumo įgyvendinimas:
4.1. Kolegialiai aptarti NMPP
rezultatai (buvusių ketvirtų klasių
mokinių) su „Ąžuolyno“
progimnazijos mokytojų komanda;
4.2. „Ąžuolyno“ progimnazijos
mokytojų komandai pristatyti ketvirtų
klasių mokinių apklausos apie
pamokos organizavimą rezultatai.
5. Atestuoti 4 pedagogai, kuriems
suteikta aukštesnė kvalifikacinė
kategorija.

