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Kelmė
I SKYRIUS
PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI
L Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Metinės užduotys (to
liau - užduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis verti
nama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir
jų rodikliai

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2. Einamųjų metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)
Užduotys
2.1.Tobulinti rajono suau
gusiųjų bendrųjų moky
mosi visą gyvenimą kom
petencijų plėtrą, stiprinant
motyvaciją mokytis ir plė
tojant mokymosi visą gy
venimą integralumą

Rezultatij vertinimo rodikliai (kuriais
vadovam antis vertinama, ar nustaty
Siektini rezultatai
tos užduotys įvykdytos)
2.1.1.Parengtos ir įgyvendintos ne Iki 2018 m. gruodžio 30 d.
mažiau kaip 2 neformaliojo suaugu parengtos ir įgyvendintos 2 nefor
maliojo suaugusiųjų švietimo
siųjų švietimo programos
2.1.2.Organizuota respublikinė kon programos Organizuota konferen
cija iki 2018 m. gruodžio 1 d.
ferencija andragogine tematika

2.2. Užtikrinti sklandų SMC
mokytojų etatinio apmokė
jimo vykdymą

2.2.1. Įgyvendintas etatinis SMC
mokytojų apmokėjimas
2.2.2. Parengti nauji mokytojų pa
reigybių aprašymai
2.2.3. Parengti mokytojų darbo su
tarčių pakeitimai ir kiti su šia veikla
susiję dokumentai

2.3. Plėtoti tarpinstitucinį 22.3.1. Organizuotas bendras visų
bendradarbiavimą, pasirašant socialinių partnerių viešas savo
jungtinės veiklos sutartį
veiklų pristatymas rajono visuome
nei
2.3.2. Pasirašyta jungtinės veiklos
sutartis (su ne mažiau kaip 5 partne
riais)

2.4. Inicijuoti mokymosi mo
tyvaciją skatinančios ir atot
rūkį tarp mokymosi mažinan
čios aplinkos kūrimą

Paskirstyti etatai iki 2018 m. rugp
jūčio 15 d.
Parengti ir patvirtinti pareigybių
aprašymai iki 2018 m. gruodžio 15
d.
Atlikti dc.rbo sutarčių pakeitimai
iki 2018 m. rugsėjo 1 d.

Iki 2018 m. gruodžio 1 d.
organizuotas bendras visų sociali
nių partnerių viešas savo veiklų
pristatymas rajono visuomenei
Iki 2018 m. gruodžio 15 d. pasira
šyta jungtinės veiklos sutartis (su
ne mažiau kaip 5 partneriais).

2.4.1. Atnaujinta mokymo(si) bazė Iki 2018 m. gruodžio 31 d. atnau
3-4 kompiuteriais, spausdintuvu, jinti 3-4 kompiuteriai, spausdin
tuvas, vaizdo projektorius.
vaizdo projektoriumi
2.4.2. Moodle sistemoje patalpinta Iki 2018 m. gruodžio 31 d.
mokymosi ir metodinė medžiaga Moodle sistemoje patalpinta mo
kymosi ii metodinė medžiaga IVG
IVG klasei
2.4.3.Parengtos individualios reko klasei.
mendacijos mokiniams pagal jų mo Iki 2018 m. gruodžio 31 d. pareng
tos indi\ idualios rekomendacijos
kymosi stilių
2.4.4. Įrengta mokinių poilsio zona mokiniams pagal jų mokymosi sti
2.4.5. 2018-2019 mokslo metais lių.
mokinių pamokų lankomumas padi Iki 2018 m. gruodžio 31d.
įrengta mokinių poilsio zona
dės 5-10 procentų
2018-2019 mokslo metais mokinių
pamokų lankomumas padidės 5-10
procentų lyginant su 2017-2018
mokslo metais.

3. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkyb is, kurios gali turėti nei
giamos įtakos šioms užduotims įvykdyti)
(pildoma kartu suderinus su valstybinės ir savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas)
(toliau - švietimo įstaiga) vadovo pavaduotoju ugdymui, ugdymą organizuojančio skyriaus vedėju)
3.1. Teisės aktų pasikeitimai_________________________________________________________
3.2. Trečiųjų
asmenų įsipareigojimų nevykdymas
------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------3.3. Žmogiškieji faktoriai (laikinas nedarbingumas)________________________________________
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