
 

 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

ŠVIETIMO IR JAUNIMO REIKALŲ SKYRIAUS VEDĖJAS 

DAINIUS ŠIPELIS 

PANEVĖŽIO 5-OSIOS GIMNAZIJOS DIREKTORĖS D A I V O S   D A P Š A U S K I E N Ė S  

2018 m. METINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS 

 

1. Einamųjų metų užduotys 
 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir 

kiti, kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

1.1.Pasirengti ir įgyvendinti 

mokytojų etatinio darbo 

užmokesčio sistemos (MEDUS) 

modelio nuostatas.  

Parengti reikiami 

dokumentai, susitarta su 

bendruomene dėl MEDUS 

įgyvendinimo principų ir 

pradėtas įgyvendinti 

MEDUS modelis 

gimnazijoje nuo 2018 m. 

rugsėjo 1 d. 

1. Parengti ir patvirtinti lokalūs 

teisės aktai (MEDUS tvarkos 

aprašas, darbo tvarkos taisyklės ir 

kiti), reglamentuojantys MEDUS 

įgyvendinamą. 

2. Patvirtintas pedagoginių 

darbuotojų pareigybių sąrašas. 

3. Patvirtinti pedagoginių 

darbuotojų pareigybių aprašymai. 

4. Papildytos pedagoginių 

darbuotojų darbo sutartys. 

5. Įvykdytos darbuotojų 

informavimo ir konsultavimo 

procedūros, darbuotojai 

pasirašytinai supažindinti su 1, 3,4 

punktuose minimais dokumentais. 

1.2.Įgyvendinti gimnazijos fizinės 

aplinkos renovaciją, sudaryti 

palankias darbo sąlygas ugdymui, 

kūrybai, tiriamajai veiklai 

organizuoti. 

Atnaujinta pasenusi ir 

susidėvėjusi santechninė 

įranga, sutvarkytos bendro 

naudojimo patalpos, 

įrengtos naujos edukacinės 

erdvės ugdymo proceso 

organizavimui šiltuoju metų 

laiku. 

1. Renovuoti  gimnazijos 3-jų 

aukštų tualetai. 

2. Suremontuoti pagrindinio 

įėjimo į pastatą laiptai. 

3. Suremontuotas gimnazijos 

koridorius. 

4. Įrengtos 3 edukacinės klasės 

gimnazijos kieme. 

1.3. Įgyvendinti einamųjų metų 

gimnazijos veiklos tobulinimo 

plano 2018-2020 m., remiantis 

gimnazijos išorės vertinimo 

išvadomis (2017-11-15 ataskaita 

Nr. A-36), nuostatas, vykdyti 

veiklos stebėseną bei atlikti analizę. 

Palankių sąlygų gimnazijos 

veiklos tobulinimo planui 

įgyvendinti sudarymas. 

Numatytų veiklos 

tobulinimo priemonių 

įgyvendinimo stebėsena ir 

analizė. 

1. Į pagrindinius gimnazijos 

dokumentus įtrauktos tobulintinos 

veiklos, remiantis gimnazijos 

išorės vertinimo išvadomis. 

2. Įgyvendinti gimnazijos veiklos 

tobulinimo plano 2018 metų 

uždaviniai (po 2 uždavinius 

kiekvienam iš 5 tobulintinų 

gimnazijos veiklos aspektų). 

3. Įgyvendintas gimnazijos veiklos 

kokybės platusis įsivertinimas.  

4. Teikiama ataskaita gimnazijos 

tarybai. 

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

turėti neigiamos įtakos šioms užduotims įvykdyti) 
2.1. Laikinas nedarbingumas. 

2.2. Trečiųjų šalių įsipareigojimų nevykdymas. 

2.3. Negautas ar ženkliai sumažintas finansavimas numatytų veiklų įgyvendinimui. 

2.4. Pasikeitę teisės aktai ar juose nustatyti terminai ir prioritetai. 

 


