PANEVĖŽIO „SAULĖTEKIO“ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS
ALGIRDO GEDEIKIO METINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS
1. Einamųjų metų užduotys

Užduotys

Siektini rezultatai

1. Pasirengti ir įgyvendinti

1.1. Įgyvendintos mokytojų
etatinio užmokesčio
modelio nuostatos,
susijusios su lokalių teisės
aktų patvirtinimu.

mokytojų etatinio užmokesčio
modelio, įsigaliosiančio nuo
2018 m. rugsėjo 1d., nuostatas.

2. Atskirų savitos
pedagoginės sistemos
(Novatoriško verslumo
ugdymo) elementų
įgyvendinimas
mokykloje.

2.1. Inicijuotos ir

įgyvendintos priemonės,
užtikrinančios atskirų
savitos pedagoginės
sistemos elementų
įgyvendinimą mokykloje.

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir
kiti, kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos užduotys
įvykdytos)
1.1.1.Parengti lokalūs teisės aktai,
kuriais vadovaujantis įdiegiamas
etatinis
mokytojų
darbo
apmokėjimo modelis (2018 III
ketvirtis).
1.1.2.Patvirtintas
pedagoginių
darbuotojų pareigybių sąrašas
(2018 m. III ketvirtis).
.1.1.3.Patvirtinti
pedagoginių
darbuotojų pareigybių
aprašymai, su jais pasirašytinai
supažindinti
pedagoginiai
darbuotojai (2018 m. III
ketvirtis).
1.1.4.Patvirtinta patobulinta (jei
reiks) darbo apmokėjimo sistema,
su
ja
pasirašytinai
supažindinti
darbuotojai (2018 m. III ketvirtis)
1.1.5.Papildytos
pedagoginių
darbuotojų
darbo
sutartys,
pasirašytinai
supažindinti
pedagoginiai darbuotojai (2018 m.
III ketvirtis).
1.1.6.Atnaujintos ir patvirtintos
mokyklos darbo tvarkos taisyklės,
su jomis pasirašytinai supažindinti
darbuotojai (2018 m. III ketvirtis).

2.1.1.Iki 2018 m. gegužės 31 d.
pakoreguoti ir pateikti miesto
tarybai
tvirtinti
mokyklos
nuostatus.
2.1.2.Iki 2018 m. rugsėjo 1
dienos parengti ugdymo planą
su
novatoriško
verslumo
elementų įgyvendinimu 1-ose ir
5-ose klasėse.
2.1.3. Iki 2018 m. rugsėjo 1
dienos įrengti 1 mobilią
robotikos
klasę
robotikos
laboratoriniams darbams.
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2.1.4.Iki 2018 m. lapkričio 1
dienos pakoreguoti mokyklos
strateginį planą.

3. Gamtosauginių mokyklų
programos
koordinavimas ir
įgyvendinimas.

7 gamtosauginių
mokyklų
programos
žingsnių įgyvendinimas
mokykloje.
3.1.

3.1.1. Gamtosauginio komiteto

įkūrimas;
3.1.2. atliktas aplinkosauginis
auditas;
3.1.3.
veiklos
plano
parengimas;
3.1.4.
įsivertinimas
ir
integracija
gamtosauginio
ugdymo į 80 proc. mokomųjų
dalykų.
- 3.1.5. informavimas spaudoje
ir internetinėje erdvėje ir
įtraukimas į tarptautinį projektą
„Žalioji
Europa“,
bendradarbiavimas
su
mokytojais ir mokiniais iš
Italijos, Slovėnijos, Lenkijos ir
Latvijos.
3.1.6. Sukurtas Gamtosauginis
kodeksas.
3.1.7. 1-8 klasių mokiniai
aplankys ne mažiau, kaip 6
įmones, įstaigas, kur tobulins
gamtosaugines
ir
karjeros
ugdymo kompetencijas.
3.1.8. Vyks 35 renginiai
gamtosaugine
tematika,
į
kuriuos įsitrauks 90 proc. 1-8
klasių mokinių..
3.1.9. 2018 m. mokykla gaus
Žaliąją
vėliavą
ir
aplinkosauginio švietimo fondo
sertifikatą.
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