
 
 

ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ SOFIJOS IR VLADIMIRO ZUBOVŲ MOKYKLA 
DIREKTORĖS DAIVOS JAGMINIENĖS 

 
2018 METŲ UŽDUOTYS 

 
2018-04-       Nr.  

Šiauliai 
 

PLANUOJAMI REZULTATAI 
 

1. Einamųjų metų užduotys 
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Eil. 
Nr. 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 
 (kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys yra 
įvykdytos) 

1.1. Parengti teisės aktus dėl etatinio 
mokytojo darbo užmokesčio. 

Nuo 2018-09-01 
įgyvendinamas 

etatinis mokytojų 
apmokėjimas. 

Iki 2018-08-31 numatytas etatų 
skaičius pagal skirtas lėšas. 

1.2. 
 

Pasirašyti bendradarbiavimo 
sutartį(-is)  su kita(-omis) 
švietimo įstaiga(-omis).   

Užmegzti ryšiai su 
kita(-omis) rajono ar 

šalies 
 mokykla(-omis), 

gerėjanti ugdymo(si) 
kokybė. 

Iki 2018-12-31 pasirašyta bent 
1 bendradarbiavimo sutartis su 
kita rajono ar šalies mokykla ar 
kita švietimo įstaiga. 
Bendradarbiaujama ugdymo(si) 
kokybės gerinimo srityje. 
Suorganizuotas mokyklų 
bendruomenių bent 1 
susitikimas – pasidalinimas 
gerąja darbo patirtimi ir / ar 
edukacinis renginys. 

1.3. Inicijuoti ir organizuoti  
šviečiamuosius, sportinius ir 
kultūrinius renginius Ginkūnų 
kaimo gyventojams, 
bendradarbiaujant su vietos 
bendruomenėmis.  

Organizuojant 
renginius, tvirtėja 
mokyklos ir vietos 

bendruomenės 
ryšys, gerėja 

gyventojų emocinė 
ir fizinė  sveikata. 

Surengtos ne mažiau kaip 2 
psichologų paskaitos-diskusijos, 
kuriose dalyvauja ne mažiau kaip 
40 žmonių,  suorganizuotas  ne 
mažiau kaip 1 sporto ir 1 
kultūrinis renginys, įtraukiant 
Ginkūnų kaimo bendruomenę.   

1.4. Pateikti paraiškas projektų 
įgyvendinimo lėšoms gauti.   

Gerėja mokinių 
pasiekimai ir fizinė 

bei emocinė 
sveikata, ugdant  

mokinių ir 
mokytojų gebėjimą 

dirbti 
bendradarbiaujant, 

veiksmingai 
išnaudojant IKT 

resursus. 

1. Iki 2018-04-15  pateiktos 2 
paraiškos tarptautiniams 
projektams pagal programas 
Nordplus ir Erasmus+. 
2. Iki 2018-12-31 pateiktos  ne 
mažiau kaip 2 paraiškos 
respublikos institucijų ir rajono 
savivaldybės finansuojamiems 
projektams. 
 3. Gautas finansavimas ir 
įgyvendinti ne mažiau kaip 2 
projektai.  



1.5. Parengti Vadovų, mokytojų, 
pagalbos mokiniui specialistų 
kvalifikacijos tobulinimo ir 
atsiskaitymo tvarkos aprašą. 

Veiksmingesnis 
pedagoginių 
darbuotojų 

kvalifikacijos 
tobulinimas.   

Iki 2018-12-01  kartu su darbo 
grupe parengtas ir mokyklos 
pedagogams pristatytas Vadovų, 
mokytojų, pagalbos mokiniui 
specialistų kvalifikacijos 
tobulinimo ir atsiskaitymo 
tvarkos aprašas. 

 
2. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti 
neigiamos įtakos šių užduočių įvykdymui) (pildoma kartu suderinus su darbuotoju) 
2.1.  Neparengti nacionalinio lygmens teisės aktai. 
2.2. Žmogiškieji faktoriai (nedarbingumas ir kt.). 
2.3. Neaktyvus vietos gyventojų įsitraukimas į organizuojamas veiklas. 
2.4. Neskirtas finansavimas  projektų įgyvendinimui.   
2.5. Žmogiškieji faktoriai (nedarbingumas ir kt.). 

 
 

 
Šiaulių rajono savivaldybės meras  _____________ Antanas Bezaras 

  (parašas)  
Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro  
Zubovų  mokyklos direktorė  ____________ Daiva Jagminienė 
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