
2021 METŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

8.  Metų užduotys 
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

8.1. Užtikrinti ugdymo (si) 

kokybę. 

Savalaikiai įgyvendinti 

mokyklos tobulinimo 

projekto Nr. 09.2.1-

ESFA-V-719-01-0001 

„Kokybės krepšelis“ 

veiklas pagal patvirtintą 

veiklos planą-grafiką, 

siekiant pagerinti 5-8 

klasių mokinių 

gamtamokslinio ugdymo 

mokymosi pasiekimus.  

Įgyvendinti darnaus 

ugdymo strategijos 

tikslus, siekiant išorinės 

ir tarpdalykinės ugdymo 

turinio integracijos. 

 

5 proc. daugiau gimnazijos 

mokinių padaro asmeninę 

pažangą; 

2 proc. pakyla 5-8 klasių 

mokinių mokymosi kokybės 

rodiklis;  

3 proc. pakyla gamtamokslinio 

ugdymo dalykų metinių 

pažymių vidurkis;  

64 proc. mokinių mokosi 

pagrindiniu ir aukštesniuoju 

lygmenimis; 

75 proc. mokinių patiria 

mokymosi džiaugsmą, 

demonstruoja vidinę mokymosi 

motyvacija. 

 

8.2 Įgyvendinti gimnazijos IKT 

plėtros programą. 

     Įteisinti nuotolinio 

mokymo(si) gimnazijoje 

formą, LR švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 

patvirtintų kriterijų 

pagrindu.  

Stiprinti 

gamtamoksliniame 

ugdyme IKT ir turtinti 

materialinę bazę biudžeto 

ir pritrauktomis 

investicijomis.  

     Skatinti lyderystę 

inovacijų srityje, 

tobulinti personalo 

kompetencijas, siekiant 

efektyviai panaudoti 

intelektinį potencialą.  

 

     Gimnazijos direktoriaus 

patvirtinta  nuotolinio 

mokymosi tvarka, nuotolinio 

mokymosi forma įteisinta       

Gimnazijos nuostatuose, iki 

2021 m. rugsėjo 1 d.  

     Gimnazijos pedagoginiai 

darbuotojai tobulina IKT ir 

patirtinio ugdymo 

kompetencijas,  5 ir daugiau 

dienų dalyvauja kompetencijų 

tobulinimo programose.  

     Įsisavintos lėšos, skirtos 

IKT technologijų plėtrai 

gamtamoksliniame ugdyme ir 

pasirengimui nuotoliniam 

ugdymui.  

     Pasiekti strateginiai 

gimnazijos veiklos rodikliai.  



  

8.3. Įgyvendinti vidaus 

kontrolės politiką gimnazijoje. 

Inicijuoti veiklas vidaus 

kontrolės politikos 

įstatymo įgyvendinimui. 

Numatyti rizikas ir 

įgyvendinti  rizikų 

valdymo  priemonių 

planą.  

       Parengta ir gimnazijos 

direktoriaus įsakymu patvirtinta 

vidaus kontrolės politikos 

tvarka iki 2021 m. vasario 15 d.          

Sudaryta vidaus kontrolės 

politikos įgyvendinimo darbo 

grupė.  

      Parengtas atskirų 

gimnazijos veiklos  sričių 

rizikų aprašas ir  priemonių 

planas rizikų valdymui, iki 

2021 m. kovo 1 d.  

      Parengta ir  pateikta finansų 

ministerijai vidaus kontrolės 

politikos įgyvendinimo ir rizikų 

valdymo analizės ataskaita, iki 

kovo 1 d. 

 

 

9. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

9.1. ES ir LR teisės aktų esminiai pasikeitimai. 

9.2. Ilgalaikis nedarbingumas (ilgiau, nei 3 mėn.) 

9.3. Darbo sąlygų pakeitimai karantino laikotarpiu, esant paskelbtai ekstremaliai situacijai. 

____________________ 


