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2021 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

V SKYRIUS 

 

8. Kitų metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

8.1. Užtikrinti mokymosi 

pagalbos teikimą mokiniams ir 

pasiekimų gerinimą, vykdant 

Pagalbos mokiniui teikimo 

tvarką. 

Mokytojai, pagalbos 

mokiniui specialistai bei 

gimnazijos vadovai, 

susibūrę į komandas, 

įgyvendina Pagalbos 

mokiniui teikimo tvarką. 

Gerėja mokinių 

pasiekimai. 

1. Suburiamos bent dvi 

komandos iš gimnazijos 

mokytojų, pagalbos mokiniui 

specialistų bei gimnazijos 

vadovų, kuriose, taikant „4 

vykdymo disciplinų“ strategiją, 

bus įgyvendinama Pagalbos 

mokiniui teikimo tvarka. 

2. Suburtų komandų nariai  

supažindinami su „4 vykdymo 

disciplinų“ strategija, išsikelia 

veiklos tikslus bei vykdo veiklą 

pagal numatytus žingsnius. 

3.Gerėja mokinių pasiekimai 

(bent 10 % sumažės mokinių, 

turinčių neigiamus 2020-2021 

m.m I pusmečio įvertinimus, 

palyginus su  2019-2020 m.m. I 

pusmečio rezultatais). 

8.2. Užtikrinti sėkmingą 

projekto „Matematinis 

mąstymas gyvenimo kokybės 

projektavimui“, finansuojamo  

ES fondų investicijų veiksmų 

programoje pagal priemonę 

09.2.1-ESFA-K-728 

„Ikimokyklinio ir bendrojo 

Suburtos projekto 

vykdymo komandos,  

sudarytos prielaidos 

tinkamam projekto 

įgyvendinimui. 

Gimnazijoje vyksta 

projekto veiklos, 

kuriomis siekiama 

1.Su komandomis, 

dalyvaujančiomis projekte, 

aptartas projekto įgyvendinimo 

gimnazijoje planas. 

2. Su projekto veiklomis 

supažindinti gimnazijos 

mokytojai. 

3. Vyksta suplanuotos veiklos: 
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ugdymo mokyklų veiklos 

tobulinimas“, vykdymą 

gimnazijoje. 

pagerinti II klasės 

mokinių matematikos 

pasiekimus, diegiant 

inovatyvų paramos 

mokiniui modelį, 

orientuotą į matematiniu 

mąstymu grįstą gyvenimo 

kokybės projektavimą. 

kuriami ugdymo karjerai 

praktikumai, mokinių 

projektinės veiklos metodika, 

matematikos užduočių 

rinkiniai, mokinių pažangos 

matavimo įrankiai.  

4. Nuo 2021 m. rugsėjo mėn. 

gimnazijos mokiniai bei jų 

tėvai (rūpintojai) dalyvauja 

projekto sukurtų įrankių 

taikyme. 

5. 10 gimnazijos mokytojų 

tobulina kompetencijas pagal 

bendrųjų kompetencijų 

programą „Matematinis 

mąstymas gyvenimo kokybės 

projektavimui“. 

8.3. Organizuoti nacionalinio 

projekto „Lyderių laikas 3“ 

Utenos rajono savivaldybės 

mokyklų lyderystės renginį 

„Universalaus mokymosi 

dizaino taikymo patirtys 

gimnazijose“. 

Bendradarbiaujant su 

Utenos r. savivaldybės 

administracijos švietimo 

ir sporto skyriumi bei VšĮ 

Mokyklų tobulinimo 

centru suorganizuotas ir 

pravestas nacionalinio 

projekto „Lyderių laikas 

3“ Utenos rajono 

savivaldybės mokyklų 

lyderystės renginys 

„Universalaus mokymosi 

dizaino taikymo patirtys 

gimnazijose“. 

1. Sudaryta organizacinė grupė 

renginiui organizuoti. 

2. Vyksta organizacinės grupės 

pasitarimai. 

3. Bendradarbiaujama su 

Utenos rajono savivaldybės 

administracijos švietimo ir 

sporto skyriumi bei Utenos 

švietimo centru sprendžiant 

renginio organizavimo bei 

vykdymo klausimus. 

4. Įvyksta Utenos rajono 

savivaldybės mokyklų 

lyderystės renginys, kuriame 

dalyvauja ir su Universalaus 

mokymosi dizaino (UMD) 

strategijos taikymu ugdymo 

procese susipažįsta ne mažiau, 

kaip 50% gimnazijos mokytojų. 

Renginyje visi gimnazijos 

mokytojai – UMD savanoriai 

pristato savo gerąją darbo 

patirtį taikant UMD strategiją 

ugdymo procese.  

5. Informacija apie įvykusį 

renginį viešinama Utenos 

rajono žiniasklaidoje. 

 

9. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

9.1. Aktualių teisės aktų pasikeitimai 

9.2. Žmogiškieji ištekliai (nedarbingumas ir kt.) 

 

_____________________ 


