
33 priedas

VILNIAUS R. SUMSKO PAGRINDINES MOKYKLOS

DIREKTORES JANINOS ZENKEVIC

EINAMyjy METy UZDUOTYS

Uzduotys Siektini rezultatai Rezultatij vertinimo rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertinama, ar

nustatytos uzduotys jvykdytos)
2.1. Organizuoti mokiniij Formuojamos mokiniij Organizuoti mokyklos renginiai bei
pazintin^ veikl^, dvasines vertybes. Ugdomas isvykos, mokyklos bendruomene
stiprinanci^ pilietines ir tautiskumas. dalyvavo rajoniniuose renginiuose.
dvasines vertybes.
2.2. Kurti saugias, Organizuoti edukacines Mokiniai dalyvavo bent 1-2
siuolaikiskas ir isvykas, ekskursijas, pamokas edukacinese isvykoje ir 2-6
estetiskas, jgalinancias jvairiose edukacinese erdvese. edukacinese pamokose (kiekviena
mokytis mokyklos Formuoti mokiniams klase). 100% mokiniij naudojosi
aplinkas. patrauklias ugdymo(si) skaitykla, IT kabinetu (po pamokij).

aplinkas. Bent 30 % 5-10 klasiij mokiniij
dalyvavo aplinkq kurime.

2.3. {gyvendinti LR Parengiamos tvarkos, Atnaujintos mokyklos darbo tvarkos
Darbo kodekso bei personalo veiklq ir darbuotojij taisykles, parengti ir patvirtinti
etatinio mokytojij darbo darbo santykius, etatinj pareigybiij sqrasai, darbuotojij
apmokejimo nuostatas. mokytojij darbo apmokejimq pareigybiij aprasymai, darbuotojij

veiklos vertinimo aprasas, darbo
reglamentuojantys dokumentai apmokejimo tvarkos aprasas atitinka

teises aktij nustatytus reikalavimus.

2.4. Gerinti valstybines Organizuojamas dailyrascio, Konkurse dalyvavo ne maziau kaip
kalbos ugdymo kokyb$. skirto Lietuvos valstybes 70 % mokiniij. Lietuviij kalbos

atkurimo simtmeciui, savaites renginiuose dalyvavo ne
konkursas, lietuviij kalbos maziau kaip 100% 1-10 klasiij
savaite. Atlikta mokiniij mokiniij. Mokiniai patobulino
diagnostiniij ir standartizuotij bendravimo valstybine kalba
testij rezultatai analize. jgudzius. Diagnostiniij ir

standartizuotij testij analize
panaudota ugdymo(si) pasiekimij ir
individualios pazangos tobulinimui.



2.5. Stiprinti patyciij ir
zalingij jprociij
prevencines veiklas.

jgyvendinti smurto prevencija
ir psichoaktyviqjij medziagij
vartojimo prevencijos
programej. Atlikti anonimin?
2-8 klasiij mokiniij apklausa
apie smurLj ir patycias, 5-10
klasiij mokiniij apklaus^
„Alkoholio vartojimas".
Organizuoti temines pamokas
apie zalingus jprocius, sveikij
gyvensenq bei socialin^
kulturq.

Prevenciniuose renginiuose dalyvavo
100% 1-10 klasiij mokiniij.
Patyciij ir kitij zalingij jprociij
atvejai, isnagrineti Vaiko geroves
komisijoje. Apklausos rezultatai
panaudoti mokiniij poreikius
atitinkancios prevencines veiklos
organizavimui. 5-10 klasese pravesta
ne maziau 5-8 teminiij pamokij per
metus, kuriuose dalyvavo 100 %
mokiniij.


