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VILNIAUS R. PABERZES „VERDENES" GIMNAZIJOS
DIREKTORES VIOLETOS DAPKEVICIENIENES

EINAMyjy METy UZDUOTYS

Metines veiklos uzduotys Siektini rezultatai Rezultatij vertinimo rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertinama, ar nustatytos

uzduotys jvykdytos)
2.1. Skatinti irnukreipti
pedagogus organizuoti
gimnazijos mokiniij
edukacines-pazintines
isvykas, stiprinancias
pilietiskumq ir dvasinii)
vertybiij puoselejimq.

jgyti pilietiskumq
skatinancias

kompetencijas ir jgudzius,
puoselejamas dvasines
vertybes.

Kryptingas irtikslingas isvykq
organizavimas (direktoriaus jsakymai,
mokytojq ataskaitos, mokiniij
jspudziai) (2018 m. 1-4 ketvirtis);
Sklaida apie organizuotas isvykas,
renginius gimnazijos, Vilniaus r.
savivaldybes internetineje svetaineje
(2018 m. 1-4 ketvirtis).

2.2. Pasiruosti ikimokyklinio
ugdymo programos
jgyvendinimui gimnazijoje.

Teikti kokybiskq ir visus
teises aktus atitinkanciq
ikimokyklinio ugdymo
programq.

Sukurta ir patvirtinta ikimokyklinio
ugdymo programa, atsizvelgiant j
gimnazijos poreikius ir kontekst^
(2018 m. 1-2 ketvirtis);
Papildyti ir Vilniaus r. savivaldybes
taryboje patvirtinti gimnazijos
nuostatai (2018 m. 1-3 ketvirtis);
Sukomplektuotas kompetentingas
darbuotojij personalas, paruostos
patalpos ikimokyklinio ugdymo
grupes veiklai organizuoti (2018 m. 2-
3 ketvirtis).

2.3. Sukurti kriziij valdymo
modelj gimnazijoje.

Igyvendinti Lietuvos
Respublikos svietimo ir
mokslo ministerijos Kriziij
valdymo mokyklose
rekomendacijas.

Sudaryta kriziij valdymo mokykloje
komisija (2018 m. 1-2 ketvirtis);
Paruostas kriziij valdymo tvarkos
aprasas ir veiksmq planas (2018 m. 2
ketvirtis);
Komisijos nariij delegavimas dalyvauti
kriziij valdymo mokykloje
mokymuose (2018 m. 2-4 ketvirtis).

2. 4. Sukurti ir jdiegti
patraukkj, kokybiskq,
praktine tiriamqja veikla
grjstq ugdymq, atsizvelgiant
j jvairiq gabumij mokinius.

Difcrencijuoti ugdymo
process, individualizuoti
atsizvelgiant j jvairiq
gabumij mokiniij
prigimtines galimybes ir
asmeninius ateities

poreikius.

Sudarytos tinkamos sqlygos jvairiq
gabumij mokiniij ziniq ir individualiq
poreikiq pletojimui (2018 m. 1-4
ketvirtis);
Pasiekti aukstesni akademiniai

(olimpiadq, konkursq, varzybq)
rezultatai (2018 m. 1-4 ketvirtis);



Organizuoti mokymai pe<
ugdymo individualizavirr
(2018 m. 3-4 ketvirtis);
Organizuota pedagog
patirties sklaida gimnazr
1-4 ketvirtis).

2.5. {gyvendinti LR Darbo
kodekso bei etatinio

mokytojq darbo
apmokejimo nuostatas.

Parengti tvarkas, personalo
veiklq ir darbuotojq darbo
santykius, etatinj mokytojq
darbo apmokejimq
reglamentuojancius
dokumentus.

Atnaujintos gimnazijos c
taisykles, parengti ir patv
pareigybiq sqrasai, darbui
pareigybiq aprasymai, da
veiklos vertinimo aprasas
apmokejimo tvarkos apra
teises aktq nustatytus reik


