
VILNIAUS R. PAGIRiy GIMNAZIJOS
DIREKTORES AUSROS MAZONIENES

EINAMyjy METy UZDUOTYS

7 priedas

Uzduotys Siektini rezultatai Rezultati} vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis vertinama, ar

nustatytos uzduotys jvykdytos)
2.1. Ugdyti mokinii} pilietines
ir dvasines vertybes, stiprinant
pazintinf veiklq.

Gimnazijos mokiniams
sudaryti sqlygas dalyvauti
konkursuose, sventese,
projektuose, puoseleti
dvasines vertybes, formuoti
tvirtus doroves pagrindus.

Organizuotos ne maziau kaip 3
priemones, skirtos pilietiskumo,
dvasiniq vertybiij ugdymui,
kulturos, tradicijq puoselejimui,
mokinii} pazintines veiklos
pletojimui. Kiekvienas mokinys per
metus dalyvauja 1-3 renginiuose,
sventese, projektuose, pazintinese
isvykose.

2.2. Jgyvendinti LR Darbo
kodekso bei etatinio mokytoji}
darbo apmokejimo nuostatas.

Parengti tvarkas, personalo
veiklq ir darbuotoji} darbo
santykius, etatinj mokytoji}
darbo apmokejimo
reglamentuojancius
dokumentus.

Atnaujintos gimnazijos darbo
tvarkos taisykles, parengti ir
patvirtinti pareigybii} sqrasai,
darbuotoji} pareigybii} aprasymai,
darbuotoji} veiklos vertinimo
aprasas, darbo apmokejimo tvarkos
aprasas atitinka teises aktq
nustatytus reikalavimus.

2.3. Parengti gimnazijos
tobulintinq veiklos aspektq,
nustatytij gimnazijos veiklos
kokybes isores vertinimo
metu, veiksmq planq.

Sudaryti tikslines darbo
grupes gimnazijos
tobulinimo veiksmij planui
parengti ir jgyvendinti,
ypatingo demesj skiriant
siems pamokos aspektams:
pazangos pastovumui,
diferencijavimui,
individualizavimui,
suasmeninimui, ugdymo
metodi} ir budij jvairovei,
dialogui vertinant,
mokymosi virtualioje
aplinkoje stiprinimui.

Sudarytos tikslines darbo grupes,
aptarti grupii} veiklos tikslai, jij
veikla koordinuojama. Pasirasyta
bendradarbiavimo sutartis su

Ugdymo pletotes centru projektui
„Bendrojo ugdymo mokytoji}
bendriyq irdalykiniq kompetencijq
tobulinimas " jgyvendinti, kurio
metu gimnazijoje vykdomi
mokymai temomis „Mokymosi
veiklos diferencijavimas",
„Grjztamojo rysio poveikis
mokinii} vertinimui", „Specialiqji}
poreikiq mokinii} ugdymas".
Vykdoma tikslinga ugdymo
proceso prieziura.

2.4. Modernizuoti gimnazijos Renovuotas gimnazijos jvykdytos viesqji} pirkimi}



edukacines erdves, siekiant sporto aikstynas jtakojantis proceduros del gimnazijos sporto
geresnes ugdymo(si) kokybes. mokinii} uzimtumq ir paskirties inzineriniq statiniq

pasiekimus. jrengta lauko Siltnamiq g.22 Pagiriq k., Vilniaus
klase. r. sav. supaprastinto statybos

projekto jgyvendinimo, pasirasytos
sutartys darbq atlikimui,
renovuotas/ pradetas renovuoti
sporto aikstynas. Jrengtoje lauko
klaseje organizuojamas mokiniq
ugdymas.

2.5. Elektroniniq saugos ir Padidintas stebejimo Iki 2018 m. IV ketvircio jrengta
stebejimo priemoniij kamerq skaicius. Saugos gimnazijos isores erdviq stebejimo
panaudojimo efektyvinimas, priemones efektyviai vieta budetojams, sargams,
siekiant issaugoti renovuoto panaudojamos saugumui ir stebejimas vyksta visq parq,
pastato patrauklumq ugdymui prevencijai vykdyti, apie tai efektyviai reaguojama j jvykius, jie
(si). teikiama informacija jgalina registruojami. Papildomai jrengta

gimnazijos bendruomen^ stebejimo kamera.
jaustis saugiai. Mokyklos
pastatas ir erdves islieka
estetiskos.


