
Forma patvirtinta 

Šilalės rajono savivaldybės mero 

2018 m. birželio 7 d. potvarkiu 

Nr.T3-29 

 

 

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA 
(švietimo įstaigos pavadinimas) 

 

Direktorė, Daiva Rudminienė 
(pareigos, vardas, pavardė) 

 

METINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS 

 

________________ Nr.___________ 
                                                                          (data) 

 

1. Einamųjų 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) 

1.1. Tobulinti mokinių 

vertinimo ir įsivertinimo 

tvarką. 

Atnaujinta mokinių vertinimo 

ir įsivertinimo tvarka..  

1. Darbo grupės paruošta 

Šilalės suaugusiųjų mokyklos 

mokinių vertinimo ir 

įsivertinimo tvarka pristatyta 

mokyklos bendruomenei ir iki 

2018 m. rugpjūčio 31 d. 

patvirtinta Šilalės suaugusiųjų 

mokyklos direktoriaus 

įsakymu. 

2.Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. 

ugdymo procesas jaunimo ir 

specialiųjų klasių mokiniams 

organizuojamas trimestrais. 

3. Visi jaunimo klasių 

mokiniai dalyvauja 

įsivertinimo procese. 

1.2. Užtikrinti, kad mokymosi 

ir darbo aplinka atitiktų 

reikalavimus, numatytus 

Lietuvos Respublikos teisės 

aktuose.   

Pagerintos mokymosi ir darbo 

sąlygos. 

 

1. Įrengtos ir pritaikytos 

patalpos specialiųjų klasių 

mokiniams. 

2. Specialiosios klasės 

perkeltos iš Šilalės socialinių 

paslaugų namų pastato į 

Šilalės suaugusiųjų mokyklą, 

esančią Basanavičiaus g. 25, 

Šilalė. 

2. Įrengtas kabinetas pagalbos 

specialistams. 

1.3. Plėtoti neformalųjį 

mokinių švietimą. 

Sudarytos sąlygos mokinių 

saviraiškai, tėvai (globėjai, 

1. Atlikta jaunimo klasių 

mokinių apklausa 
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 rūpintojai) aktyviau dalyvauja 

mokyklos organizuojamose 

veiklose. 

neformaliojo ugdymo 

poreikiams nustatyti. 

2. Paruoštos ir patvirtintos 

bent 2 neformaliojo ugdymo 

programos 2018-2019 m. m.  

iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.  

3. 52 proc. jaunimo klasių 

mokinių lanko neformaliojo 

švietimo užsiėmimus. 

4. 25 proc. tėvų dalyvauja 

mokyklos organizuojamose 

renginiuose ir veiklose. 

1.4. Įgyvendinti etatinį 

mokytojų darbo apmokėjimą. 

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. 

mokytojams taikomas etatinis 

darbo apmokėjimas. 

1. Nustatyta mokytojų darbo 

krūvio sandara. 

2. Parengti ir patvirtinti 

mokytojų pareigybių aprašai. 

 

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

neigiamos įtakos šioms užduotims įvykdyti). 

(pildoma kartu suderinus su  vadovu) 
2.1. Žmogiškieji faktoriai (nedarbingumas ir kt.). 

2.2. Pasikeitę Lietuvos Respublikos teisės aktai. 

2.3. Nepakankami finansiniai ištekliai 

 

Savivaldybės meras                                                     _______________         Jonas Gudauskas 
                                                                                        (parašas)                         (vardas, pavardė)                                                            
 

Su metinėmis veiklos užduotimis susipažinau: 

 

Šilalės suaugusiųjų mokyklos 

direktorė                                                                    _______________          Daiva Rudminienė 
                              (pareigos)                                                          (parašas)                              (vardas, pavardė) 

 

____________________ 

        (data) 


