
KLAIPĖDOS „ĄŽUOLYNO“ GIMNAZIJOS 
DIREKTORĖS VILIJOS PRIŽGINTIENĖS

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

XD 'Ą ,vi tiklrnoO X̂ y.Nr. p36 ~ (5 0
Klaipėda 

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO {GYVENDINIMAS

Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos (toliau -  gimnazija) 2016-2018-ųjų metų strateginiame 
ir 2018 metų veiklos planuose numatyti tikslai ir uždaviniai, užtikrinantys aukštą švietimo paslaugų 
kokybę, numatantys gimnazijos materialinės bazės gerinimą. 2018 metų veiklos prioritetai: 1) 
individualios kiekvieno mokinio pažangos matavimo efektyvinimas; 2) gimnazijos bendruomenės 
narių lyderystės gebėjimų didinimas, įgyvendinant vadybinės veiklos pokyčius.

Vadybiniai siekiai 2018 metais orientuoti j racionalų gimnazijos finansinių išteklių 
naudojimą, vidinės mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimą, jų  asmeninės atsakomybės už savo 
mokymąsi didinimą, bendruomenės narių lyderystės gebėjimų ugdymą.

2018 metais pasiekti reikšmingi švietimo paslaugų kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai. 
Gimnazijoje, 2018-09-01 duomenimis, buvo sukomplektuota 20 klasių, ugdyti 592 mokiniai. 
Pagrindinio (II dalies) ir vidurinio ugdymo programas įgyvendino 56 pedagogai, gimnazijos 
aplinkos funkcionavimą užtikrino 26 nepedagoginiai darbuotojai. Visiems mokiniams sudarytos 
sąlygos gauti pedagoginę, socialinę, psichologinę bei karjeros planavimo pagalbą. Šią pagalbą teikė 
visi pedagogai, socialinis pedagogas, psichologas, bibliotekininkai, karjeros specialistas. 
Sėkmingai tenkinti mokinių neformaliojo ugdymo poreikiai -  mokiniai galėjo dalyvauti 14 
neformaliojo švietimo programų. Neformaliajam švietimui skirtos 55 ugdymo plano valandos per 
savaitę, programas vykdė 12 mokytojų, dalyvavo 215 (36,3 proc.) mokinių. Įgyvendinant ugdymo 
planą, mokiniams buvo sudarytos galimybės tenkinti individualius poreikius -  jie galėjo rinktis 
visų pagrindinių dalykų programų aukštesniuosius kursus, pasiūlyta 10 pasirenkamųjų dalykų ir 41 
mokomųjų dalykų modulis. Visiems mokiniams užtikrintas kokybiško maitinimo organizavimas, 
teisės aktų nustatyta tvarka nemokamas maitinimas skirtas 9 mokiniams (I pusmetį -  14 mokinių).

2018 metais visi pedagogai gilino savo kompetencijas, tobulino kvalifikaciją. Organizuoti 
3 bendri seminarai „Emocinė kultūra emocinio intelekto komandoje“ (dalyvavo 53 mokytojai), 
„Kaip gali mokytojas padėti vaikui išmokti mokytis: savivaldis ir personalizuotas mokymasis“ 
(dalyvavo 35 mokytojai), „Mokymo(si) turinio valdymas su Google Classroom“ (dalyvavo 27 
mokytojai). Pedagogams sudarytos sąlygos dalyvauti individualiai pasirinktuose kvalifikacijos 
tobulinimo seminaruose. Iš viso gimnazijos pedagogai kvalifikaciją tobulino 2416 valandų, 
vidutiniškai po 43,9 valandos (6,3 dienos) kiekvienas. Pedagogai parengė ir įgyvendino 12 
kvalifikacijos tobulinimo programų, mokytojos V. Dumčiuvienė ir V. Dulevičienė parašė vadovėlį 
„Literatūra X klasei“ (I, II dalys), parengė ir išleido metodinius leidinius, mokytoja N. 
Bartašiūnienė -  metodinius leidinius, mokytoja V. Šileikienė yra matematikos vadovėlio 
bendraautorė. 11 gimnazijos mokytojų buvo valstybinių brandos egzaminų vertinimo komisijų 
nariais. 2018 metais mokytojo metodininko kvalifikacinei kategorijai atestuoti 2 pedagogai.

Įgyvendinant 2018 m. veiklos planą, gimnazijoje organizuoti 92 renginiai, 14 olimpiadų ir 
konferencijų, 15 projektų ir akcijų, 14 parodų, 14 įvairių sporto šakų varžybų. Didelė dalis renginių 
buvo skirti Lietuvos valstybės 100-mečiui paminėti.

2018 m. gimnazijos veiklą kontroliuojančios institucijos pažeidimų nenustatė, gimnazija 
turi higienos pasą. 2018 m. įgyvendinant strateginį uždavinį -  atnaujinti švietimo reikmėms 
naudojamas patalpas -  atliktas aktų salės lubų, sienų, palangių ir durų remontas, sutvarkyta elektros 
instaliacija, pakeisti šviestuvai. Į valgyklos salę įvesti karšto vandens tinklai, atnaujinta dramos 
studijos užsiėmimų patalpa, atliktas kapitalinis 224 kabineto remontas. Iš viso remonto darbams



išleista 9624 eurai. Gerinant mokinių ugdymo sąlygas 2018 m. įsigyti 546 vadovėlių egzemplioriai 
bei 88 vnt. grožinės literatūros knygų už 11012 eurų. 2018 m. nupirkta 17 pavadinimų mokymo 
priemonių, išmaniosiomis priemonėmis (interaktyvūs ekranai, nešiojami kompiuteriai, išmaniosios 
programos) aprūpinti geografijos ir biologijos kabinetai. 2018 metais gimnazijai išlaikyti skirtos 
lėšos naudotos racionaliai ir taupiai, sprendimai dėl jų panaudojimo derinti su gimnazijos 
savivaldos institucijomis, bendruomene.

2018 m. atliktas gimnazijos ugdymo proceso kokybės įsivertinimas, respublikinio projekto- 
programos „Renkuosi mokyti!” apklausa, asmens duomenų apsaugos vidinis auditas, I gimnazijos 
klasių mokinių adaptacijos, II gimnazijos klasių mokinių poreikio vidurinio ugdymo programos 
pasiūlai, neformaliojo švietimo programų pasiūlos ir paklausos tyrimai, profesijos pasirinkimo 
testas II gimnazijos klasių mokiniams. Vertinimų ir tyrimų rezultatai ir informacija naudoti gerinant 
veiklos kokybę, įgyvendinant gimnazijos strategijas ugdymo srityje, užtikrinant mokinių poreikių 
tenkinimą bei aukštą ugdymo kokybę.

Sėkmingą 2018 metų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą rodo mokinių pasiekimai laikant 
pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus ir brandos egzaminus, laimėjimai miesto, respublikos, 
tarptautiniuose konkursuose, varžybose, projektuose bei olimpiadose: 99 kartus gimnazijos 
mokiniai tapo miesto olimpiadų, konkursų prizininkais, užimtos prizinės vietos respublikinėse 
fizikos, ekonomikos ir verslo, informatikos, matematikos, technologijų olimpiadose, 
respublikiniuose matematikų, programuotojų, kompiuterininkų, meninio skaitymo, fizikų, ispanų 
kalbos konkursuose. I vietą tarptautiniame vaikų ir jaunimo nacionalinės dainos konkurse „Garsų 
paletė“ solistų kategorijoje laimėjo 3 kl. mokinė P. Skrabytė, bronzos medalį tarptautinėje fizikos 
olimpiadoje iškovojo 4 kl. mokinys M. Linkevičius. Visi (151) abiturientai įgijo vidurinį 
išsilavinimą, dešimčiai iš jų  įteikti brandos atestatai su pagyrimu. Abiturientai laikė 622 
valstybinius brandos egzaminus (vidutiniškai po 4,12 egzamino kiekvienas), 44,21 proc. laikytų 
egzaminų įvertinimų yra aukštesniojo pasiekimų lygmens. 60 abiturientų išlaikė egzaminus 
aukščiausiais 100 balų įvertinimais, M. Linkevičiaus 4 egzaminus išlaikė 100 balų, 8 abiturientai 
surinko po tris 100 balų įvertinimus. Iš viso per egzaminus gauti 96 šimtukai. Visi II klasių 
mokiniai (148) sėkmingai išlaikė pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą ir įgijo pagrindinį 
išsilavinimą. Lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų 
patikrinimų rezultatai viršija Klaipėdos miesto ir šalies vidurkius: lietuvių kalbos ir literatūros 
patikrinimo rezultatų vidurkis gimnazijoje -  7,66 (Klaipėdoje -  6,31, šalyje -  6,26), matematikos 
patikrinimo rezultatų vidurkis gimnazijoje -  7,28 (Klaipėdoje -  4.73, šalyje -  4,74).

Planuodama artimiausių metų veiklą, gimnazijos bendruomenė susitarė dėl tokių prioritetų 
-  pozityvios emocinės aplinkos, kuriančios gerą bendruomenės narių savijautą gimnazijoje, 
kūrimas, įtraukiojo ugdymo principų diegimas, matuojant kiekvieno mokinio pažangą ir stiprinant 
pagalbą kiekvienam mokiniui, bendruomenės narių iyderystės gebėjimų stiprinimas____________



II SKYRIUS

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1. Pagrindiniai 2018 metų veiklos rezultatai

2018 metų 
užduotys (toliau -  

užduotys)

Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo 
rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 
vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jų 
rodikliai

1.1. Įgyvendinti 
Mokytojų etatinio 
darbo užmokesčio 
sistemos modelį 
gimnazijoje

Užtikrinamas 
racionalus 
gimnazijos 
finansinių išteklių 
panaudojimas

1. Visi pedagoginiai 
darbuotojai supažindinti 
su etatiniu darbo 
apmokėjimo modeliu, 
paskirstytos ugdymo ir 
nekontaktinės valandos 
mokytojams.
2. Parengti dokumentai, 
reikalingi įvedant etatinį 
darbo apmokėjimą: 
pakeistos mokytojų 
darbo sutartys, 
pareigybių aprašymai, 
koreguotos vidaus darbo 
tvarkos taisyklės

1. Iki birželio 22 dienos:
1.1. visi pedagoginiai 
darbuotojai buvo 
supažindinti su etatinio 
darbo apmokėjimo 
modeliu;
1.2. su metodinėmis 
grupėmis aptartas ir 
Metodinėje taryboje 
suderintas veiklų 
bendruomenei sąrašas bei 
toms veikloms skiriamos 
valandos;
1.3. kiekvienam 
mokytojui paskirstytos 
kontaktinės valandos ir 
valandos funkcijoms, 
susijusioms su 
kontaktinėmis 
valandomis;
1.4. aptartos galimos 
kiekvieno mokytojo 
nekontaktinės valandos 
bendruomenei. 
2.208-08-27 visiems 
pedagoginiams 
darbuotojams įteikti 
pranešimai dėl darbo 
sutarties sąlygų keitimo ir 
pasiūlymai dirbti 
pakeistomis darbo 
sutarties sąlygomis.
3. Gimnazijos direktoriaus 
2018-08-24 įsakymu Nr. 
V 1-62 patvirtinta 
pareigybės aprašymo 
forma ir parengti visų 
mokytojų pareigybių 
aprašymai.
4. Su visais pedagoginiais 
darbuotojais pasirašytos



atnaujintos darbo 
sutartys.
5. Parengta Darbo 
apmokėjimo sistemos 
aprašo nauja redakcija ir 
patvirtinta gimnazijos 
direktoriaus 2018-08-24 
įsakymu Nr. V 1-61.
6. Parengta nauja Vidaus 
darbo tvarkos taisyklių 
redakcija, kuri patvirtinta 
gimnazijos direktoriaus 
2018-08-31 įsakymu Nr. 
V 1-65

1.2.Užtikrinti 
individualios 
kiekvieno mokinio 
pažangos matavimo 
sistemos kūrimą

Stiprės vidinė 
mokinių 
mokymosi 
motyvacija, didės 
jų  atsakomybė už 
savo mokymąsi, 
gerės asmeniniai 
mokinių 
mokymosi 
rezultatai

1. Iki metų pabaigos 
parengtas kiekvieno 
mokinio individualios 
pažangos matavimo 
sistemos gimnazijoje 
modelis ir išbandytas I -  
II gimnazijos klasėse, 
rezultatai pristatyti 
Mokytojų tarybos 
posėdyje.
2. Atlikta I-II 
gimnazijos klasių 
mokinių apklausa apie 
individualios pažangos 
matavimo sistemos 
modelį.
3. Patvirtintas 
gimnazijos mokinių 
individualios pažangos 
matavimo tvarkos 
aprašas

1. Mokytojams 
organizuoti bendri 
seminarai, kuriuose 
susipažino su 
individualios pažangos 
matavimo galimybėmis.
2. Mokytojų tarybos 
posėdyje 2018-02-21 
(protokolas N r.l.) klasių 
vadovai, lietuvių kalbos ir 
literatūros, matematikos 
mokytojai pasidalino 
patirtimi rengiant ir 
naudojant mokinių 
pažangos ir pasiekimų 
aplankus.
3. Metodinėj e taryboje 
susitarta, kad 
individualiai kiekvieno 
mokinio pažangai matuoti 
aplankus naudos klasių 
vadovai, lietuvių kalbos ir 
literatūros bei užsienio 
kalbų mokytojai, kitų 
dalykų mokytojai 
individualią pažangą 
matuos remdamiesi 
mokinių refleksijomis.
4. Nuo 2018 m. rugsėjo 
mėn. sudarant mokytojų 
etatą (2018-08-24 
gimnazijos direktoriaus 
įsakymu Nr. V 1-62 
patvirtinta pareigybės 
aprašymo forma) 
numatytos valandos 
mokinių individualiai 
pažangai analizuoti ir 
fiksuoti.



5.Kiekvieną mėnesį
klasių grupėse dėstantys 
mokytojai aptarė mokinių 
mokymosi problemas ir 

individualią 
mokymosi 

įgyvendinimo 
Susitikimų

sėkmes,
pažangą,
uždavinių
rezultatus.
laikas
mokytojų
grafikuose
gimnazijos

numatytas
darbo

(2018-09-03
direktoriaus

įsakymas Nr. P 1-63).
6. Gegužės mėnesį atlikta
mokinių apklausa parodė, 
kad individualią mokinių 
pažangą gerintų
dažnesnis individualus 
mokinių konsultavimas, 
todėl mokytojų
pareigybių aprašuose 
numatytos valandos 
pedagoginei pagalbai bei 
individualiam darbui su 
aukštesnių gebėjimų 
mokiniais .
7. Nuo 2018-2019 m. m.
itin gabiems I-II 
gimnazijos klasių
mokiniams sudaromi 
individualūs ugdymosi 
planai, padedantys siekti 
aukštesnių rezultatų 
respublikinėse bei
tarptautinėse olimpiadose 
(2018-10-02 gimnazijos 
direktoriaus įsakymas Nr. 
01-215).
8. Nuo 2018 m. lapkričio 
mėnesio gimnazijoje 
pradėta naudoti Google 
Classroom sistema, 
leidžianti mokytojams 
patogiau valdyti ugdymo 
turinį, stebėti, matuoti ir
vertinti
kiekvieno
pažangą,
galimybes
mokiniams
savo
pasiekimus.

individualią
mokinio

sudaranti
patiems

įsivertinti
mokymosi



9.Parengtas atnaujintas 
,Ąžuolyno“ gimnazijos 
mokinių pažangos ir 
pasiekimų vertinimo 
tvarkos aprašas ir 
patvirtintas 2018-08-31 
gimnazijos direktoriaus 
įsakymu Nr. V 1-67

1.3.Užtikrinti
gimnazijos
dalyvavimą
respublikiniame
projekte-
programoje
„Renkuosi mokyti!”

Bus įgyvendintas 
pokyčio projektas, 
kuriuo būtų 
siekiama 
įtraukiančio 
ugdymo ir 
dėmesio
kiekvienam vaikui 
bei nuolatinės jo 
mokymosi 
pažangos

1. Sudaryta komanda 
paraiškos dalyvauti 
projekte rengimui, 
parengta paraiška.
2. Atlikta gimnazijos 
mokinių, jų  tėvų ir 
mokytojų apklausa.
3. Užtikrinamas visų 
projekte numatytų 
veiklų vykdymas

1. Gimnazijoje sudaryta 6 
žmonių komanda parengė 
paraišką dalyvauti 
respublikiniame projekte 
„Renkuosi mokyti!”.
2. Gimnazija atrinkta 
dalyvauti šiame projekte. 
3.Iki gegužės 30 d. atlikta 
projekto koordinatorių 
pateikta mokinių, 
mokytojų ir tėvų 
apklausa.
4. Gimnazijoj e nuo 2018 
m. rugsėjo 1 d. įdarbinta 
projekto mokytoja.
5. Projekto komanda 
parengė pokyčio planą, 
kuris bus įgyvendinamas 
2 metus.
6. Laiku užtikrintas visų 
projekte numatytų veiklų 
vykdymas -  2018 m. 
projekto įgyvendinimo 
komanda dalyvavo 11 
projekto veiklų

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)

Užduotys Priežastys, rizikos

2 .1 .- -

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai

3.1. Parengti ir 2018-08-24 gimnazijos direktoriaus 
įsakymu Nr. V 1 -62 patvirtinti ir pagalbos mokiniui 
specialistų pareigybių aprašymai, atnaujintos jų 
darbo sutartys

Visų gimnazijos darbuotojų pareigybių 
aprašymai ir darbo sutartys atitinka 
valstybės ir savivaldybių įstaigų 
darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 
ir jį papildančių teisės aktų nuostatas

3.2. Parengtos gimnazijos darbuotojų, dirbančių 
pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės 
ir patvirtintos gimnazijos 2018-09-07 įsakymu Nr. 
Vl-71

Užtikrintas racionalus mokytojų darbo 
laiko naudojimas, gera mokytojų 
emocinė savijauta



3.3. Parengta gimnazijos pedagoginių darbuotojų 
darbo laiko sudarymo forma ir 2018-09-03 
gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. P 1-63 
patvirtintas pedagoginių darbuotojų darbo laikas

Užtikrintas racionalus mokytojų darbo 
laiko naudojimas, gera mokytojų 
emocinė savijauta

3.4. Parengtas 2019-2021 metų Klaipėdos 
„Ąžuolyno“ gimnazijos strateginis planas 
(gimnazijos direktoriaus 2018-11-26 įsakymas 
Nr.Vl-91)

Užtikrinama planinga įstaigos veikla, 
racionalus finansų valdymas

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai

Užduotys Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 
užduotys įvykdytos)

Pasiekti rezultatai 
ir jų rodikliai

4 .1 .- - - -

III SKYRIUS

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas

Užduočių įvykdymo aprašymas Pažymimas atitinkamas 
langelis

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo 

rodiklius.
Labai gerai X

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius. Gerai □

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo 

rodiklius.
Patenkinamai □

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius. Nepatenkinamai □

6. Kompetencija, kurią norėtų tobulinti

6.1. Darbuotojų ugdymo kompetencija

Gimnazijos direktorė Vilija Prižgintienė 2019-01-18



IV SKYRIUS

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: gimnazijos vadovo 2018 metų veikla vertinama labai 
gerai: visos numatytos užduotys įvykdytos, viršyti sutarti vertinimo rodikliai. Įvykdytos trys 
papildomos užduotys, turėjusios svarbią reikšmę įstaigos veiklai.

Gimnazijos tarybos pirmininkė Violeta Dumčiuvienė 2019-01-31

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: ¿¿s' * ¿//j& s su*

4 ¿ 'tip o # ,į ¿ryfiaU '/et , fa ,' 'g& e& '& C čjs' * r ’-7Sr>4-‘ .
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Klaipėdos miesto savivaldybės meras Vytautas Grubliauskas “/S~~

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertipimas

V SKYRIUS

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

9. 2019 metų užduotys

Užduotys Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 
užduotys įvykdytos)

9.1. Užtikrinti gimnazijos 
dalyvavimą respublikiniame 
projekte-programoje „Renkuosi 
mokyti!” (tęstinis).

Bus įgyvendintas pokyčio 
projektas, kuriuo būtų 
siekiama įtraukiančio 
ugdymo ir dėmesio 
kiekvienam vaikui bei 
nuolatinės jo mokymosi 
pažangos

1. Atlikta I gimnazijos klasių 
mokinių ir jų  tėvų apklausa.
2. Įgyvendinamas komandos 
parengtas pokyčio projektas I 
gimnazijos klasėse.
3. Organizuoti 2 mokymosi 
renginiai gimnazijos 
mokytojams.
3. Užtikrinamas visų projekte 
numatytų veiklų vykdymas

9.2. Užtikrinti individualios 
kiekvieno mokinio pažangos 
matavimo sistemos kūrimą 
(tęstinis)

Didės mokinių 
atsakomybė už savo 
mokymąsi, gerės 
asmeniniai mokinių 
mokymosi rezultatai ir 
mokinių mokytojų 
tarpusavio santykiai. 
Laiku bus teikiama 
individuali pedagoginė

1. Atlikta III-IV gimnazijos 
klasių mokinių apklausa apie 
individualios pažangos 
matavimo sistemos modelį.
2. Atliktas tyrimas siekiant 
išsiaiškinti, kaip individualios 
pažangos matavimas padeda 
gerinti mokinių ir mokytojų 
tarpusavio santykius.



pagalba kiekvienam 
gimnazistui

3. Tyrimo rezultatai panaudoti 
rengiant gimnazijos 
pedagoginės pagalbos 
mokiniams teikimo tvarkos 
aprašą. Parengtas aprašas 
patvirtintas gimnazijos 
direktoriaus įsakymu

9.3. Pakeisti etatinio mokytojų 
darbo apmokėjimą 
reglamentuojančius Įstaigos 
dokumentus, atsižvelgiant į 
teisinio reglamentavimo 
pasikeitimą

Įstaigos dokumentų, 
reglamentuojančių 
etatinio mokytojų darbo 
apmokėjimą, atitiktis 
pasikeitus teisės aktams

1. Pakeisti su teisės aktų 
pakeitimais susiję Įstaigos 
dokumentai: mokytojų 
pareigybių aprašymai, darbo 
tvarkos taisyklės, darbo 
apmokėjimo sistemos tvarkos 
aprašai. Pakeisti dokumentai 
suderinti su Įstaigos 
darbuotojais ar jų atstovais.
2. Papildytos (pasikeitus teisės 
aktų reglamentavimui) ir 
pasirašytos mokytojų darbo 
sutartys

9.4. Sukurti pedagogų metinės 
veiklos vertinimo, siejamo 
Mokytojų etatinio darbo 
užmokesčio sistemos modeliu, 
organizavimo tvarką

Sudaryta galimybė 
organizuoti planingą ir 
giluminį pedagogų 
metinės veiklos 
vertinimą, atsižvelgus į 
konkrečiam etatui 
priskirtų valandų 
panaudoj imo rezultatus

1. Parengta ir patvirtinta nauja 
pedagogų metinės veiklos 
aprašo forma.
2. Metodinėje taryboje susitarta 
dėl vadovo ir pedagogo metinio 
pokalbio organizavimo būdų, 
formų ir krypčių.
3. Parengta ir įdiegta 
elektroninė pedagoginio etato 
sandaros forma.
4. Gimnazijos direktoriaus 
įsakymu patvirtinta Pedagogų 
metinės veiklos vertinimo 
organizavimo tvarka

10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti 
neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)__________________ _____________________________

10.1. Dėl objektyvių priežasčių (ligos ir kt.) gali nepavykti apklausti numatyto respondentų 
skaičiaus
10.2. Dėl ligos ar kitų objektyvių priežasčių elektroninė pedagoginio etato sandaros forma gali 
būti neįdiegta_____________________________________________________________________
10.3. Dėl teisės aktų, reglamentuojančių mokytojų darbo apmokėjimą, kaitos ar jų įgyvendinimo 
terminų atidėjimo užduotis gali būti įvykdyta iš dalies_____________________________________
10.4. Dėl prieštaringai vertinamo etatinio pedagogų darbo apmokėjimo, gali nepavykti susitarti 
dėl metinio vertinimo / f / /

Klaipėdos miesto savivaldybės meras

Susipažinau 

Gimnazijos direktorė

Vytautas Grubliauskas

Vilija Prižgintienė


