
 

 

PANEVĖŽIO MYKOLO KARKOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

DIREKTORIAUS ALFREDO PABERŽIO  

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. Pasirengti ir  

įgyvendinti  mokytojų etatinio 

užmokesčio modelio,  

įsigaliosiančio nuo 2018  m. 

rugsėjo 1 d., nuostatas. 

1.1. Įgyvendintos mokytojų 

etatinio užmokesčio modelio 

nuostatos, susijusios su lokalių 

teisės aktų patvirtinimu. 

1.1.1.Parengti lokalūs teisės aktai, 

kuriais vadovaujantis įdiegiamas 

etatinis mokytojų darbo 

apmokėjimo modelis (2018 m. III 

ketvirtis). 

1.1.2.Patvirtintas pedagoginių 

darbuotojų pareigybių sąrašas  

(2018 m. III ketvirtis). 

1.1.3.Patvirtinti pedagoginių  

darbuotojų pareigybių  

aprašymai, su jais pasirašytinai  

supažindinti pedagoginiai 

darbuotojai (2018 m. III 

ketvirtis). 

1.1.4.Patvirtinta patobulinta (jei 

reiks) darbo apmokėjimo sistema, 

su ja pasirašytinai supažindinti 

darbuotojai (2018 m. III ketvirtis). 

1.1.5.Papildytos pedagoginių 

darbuotojų darbo sutartys, 

pasirašytinai supažindinti 

pedagoginiai darbuotojai (2018 m. 

III ketvirtis). 

1.1.6.Atnaujintos ir patvirtintos 

mokyklos darbo tvarkos taisyklės, 

su jomis pasirašytinai supažindinti 

darbuotojai (2018 m. III ketvirtis). 

2. Plėtoti edukacines  

veiklas su socialiniais 

partneriais, sudaryti sąlygas 

mokiniams ugdytis karjeros 

kompetencijas 

supažindinant su įvairiomis 

specialybėmis. 

 

 

 

 

 

 

2.1. Paskyrus ugdymo 

karjerai atsakingą asmenį, 

organizuoti profesinį 

veiklinimą, informavimą, 

konsultavimą planuojant 

tolimesnę profesinę karjerą. 

Įgyvendinti LR švietimo ir 

mokslo ministro patvirtintą 

Ugdymo karjerai programą. 

1. Sudaryta ir patvirtinta 

mokyklos ugdymo karjerai 

programa, paskirtas  atsakingas 

asmuo už ugdymo karjerai 

įgyvendinimą (2018 m. III 

ketvirtis). 

2. Įtraukti į mokinių karjeros 

ugdymą iki 90 proc. visų 

mokinių ir iki 50 proc. tėvų; 

3. Sudarytas profesinio 

informavimo ir veiklinimo 

susitikimų, išvykų į mokymo 
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įstaigas ir įmones kiekvieno 

mėnesio grafikas. 

4. Vykdoma ugdymo karjerai 

informacijos sklaida internete, 

žiniasklaidoje, įkurtas ugdymo 

karjerai stendas. 

3. Patyčių ar smurto  

prevencijos vykdymas. 

3.1. Įgyvendinti pagrindinės 

mokyklos smurto ir patyčių 

prevencijos ir intervencijos 

tvarkos aprašą. 

3.2.Sumažinti patyčių 

atvejus nuo praėjusių 

mokslo metų skaičiaus. 

3.3. Užtikrinti saugią  

mokymosi aplinką. 
 

 

3.1.1. Įgyvendintos 3 

prevencinės programos: 

Psichoaktyviųjų medžiagų 

vartojimo „Savu keliu“, 

Socialinių ir emocinių įgūdžių 

ugdymas „Kimochis“, 

Socialinių ir emocinių įgūdžių 

ugdymas  LIONS QUEST. 

3.2.1. Perpus (50 proc.) 

sumažinta patyčių atvejų nuo 

praėjusių mokslo metų 

skaičiaus. 

3.3.1. Pedagogų tarybos 

posėdis ,,Dėl priemonių 

užtikrinant saugią mokymosi 

aplinką“.  

3.3.2. Visose klasėse 

įvykę klasių tėvų susirinkimai 

dėl saugios aplinkos. 

3.3.3.  60 procentų 

mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų kompetencijų 

tobulinimas mokymuose.  

 

 

 

 

 

 

 


