__ZARASŲ „ĄŽUOLO“ GIMNAZIJA __
(švietimo įstaigos pavadinimas)
__RIMANTAS BIKULČIUS__
(direktoriaus vardas ir pavardė)
2018 M. UŽDUOTYS
____2018 m. gegužės 11 d.__ Nr. _(10.21)17-193__
(data)
_Zarasai_
(sudarymo vieta)

Užduotys

Siektini rezultatai

1
1. Pasirengti ir
įteisinti mokytojų
etatinio darbo
užmokesčio
sistemą

2
Įgyvendinti Lietuvos
Respublikos valstybės
ir savivaldybių įstaigų
darbuotojų darbo
apmokėjimo įstatymo 5
straipsnio nuostatas

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)
3
1. Iki 2018-09-01 visi pedagogai pasirašytinai
supažindinti su mokytojų etatinio darbo užmokesčio
sistemos modeliu.
2. Iki 2018-09-01 mokytojų darbo apmokėjimo tvarka
nustatyta vidaus ir darbo tvarkos taisyklėse.
3.Iki 2018-09-01 parengti ir patvirtinti mokytojų
pareigybių aprašymai.
4. Iki 2018-09-01 direktoriaus įsakymu patvirtintas
mokytojų pareigybių sąrašas, parengtas vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu
patvirtintomis Mokymo lėšų apskaičiavimo ir
paskirstymo metodikos nuostatomis.
5.Iki 2018-09-01 pasirašyti mokytojų darbo sutarčių
pakeitimai.

6. Nuo 2018-09-01 mokytojui skiriama ne daugiau
kaip 1 etatas, jei mokykloje nesudaromas visas
etatas kitiems mokytojams.
2. Sukurti ir
įgyvendinti smurto
ir patyčių
prevencijos modelį
mokykloje

Įgyvendinti Lietuvos
Respublikos švietimo
įstatymo 231 ir 43
straipsnių nuostatas

3. Užtikrinti
švietimo paslaugų
kokybę.

Įgyvendinti Lietuvos
Respublikos švietimo
įstatymo 37 straipsnio
ir kitų straipsnių,
susijusių su ugdymo
kokybe, nuostatas

1. Iki 2018-09-01 parengtas smurto ir patyčių
prevencijos ir stebėsenos tvarkos aprašas.
2. Iki 2018-09-01 atnaujintos mokinio elgesio taisyklės.
3. Iki 2018-06-15 organizuoti mokyklos bendruomenei
dviejų dienų mokymai apie smurto ir patyčių
prevenciją.
4. 2018 m. spalio mėn. organizuota po vieną klasės tėvų
susirinkimą smurto ir prevencijos tema.
5. Iki 2018-05-31 pateikti paraišką dalyvauti projekto
„Saugios aplinkos kūrimas II“ programos „Savižudybių
prevencija mokykloje“ įgyvendinime.
1.Iki 2018-11-01 mokyklos internetiniame tinklapyje
paskelbti mokyklos pažangos rodikliai.
2.Iki 2018-06-15 įsivertinta mokyklos veikla ir
rezultatai paskelbti mokyklos internetiniame puslapyje.
3. Rugpjūčio mėn. Mokytojų tarybos posėdyje
apsvarstyti brandos egzaminų ir Pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimo rezultatai.
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4. Įgyvendinti
gimnazijos
šimtmečio
minėjimo programą

Garsinti gimnazijos
vardą, ugdyti
pasididžiavimą savo
ugdymo įstaiga

5.Kurti ugdymo
proceso
organizavimo
sveikatos saugos
reikalavimus
atitinkančią aplinką.

Užtikrinti sveikatos
saugos reikalavimus,
numatytus Lietuvos
higienos normoje
HN:21:2017
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4. Rugpjūčio mėn. Mokytojų tarybos posėdyje
numatytos konkrečios lankomumo ir pažangos gerinimo
gairės.
1. Gimnazijos tinklapyje nuolat skelbta istorinė
medžiaga „Gimnazijai 100 metų“.
2. 2018-10-05 surengta mokytojų portretų fotografijų
paroda Zarasų kultūros centre Mokytojo dienos proga.
3. Iki 2018-11-17 išleistas gimnazijos šimtmečiui
skirtas leidinys (knygą) ir jis pristatytas Zarasų miesto
visuomenei.
4.2018-11-17 organizuoti gimnazijos šimtmečio
minėjimo renginiai.
1. 2018 m. gegužės mėn. paskelbtas konkursas (viešieji
pirkimai) dėl sporto salės remonto.
2.Organizuotas sporto salės remontas sutartyje
numatytais terminais, bet ne vėliau kaip iki 2018-09-01.
3. Iki konkursų nustatytų datų, pateikti ne mažiau kaip
1 paraišką gimnazijos materialinės bazės turtinimui.

Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamos
įtakos šioms užduotims įvykdyti)
1. Teisės aktų vėlavimai, kaita, profesinės sąjungos bet kokio derinimo stabdymas
2. Neskirtos lėšos prevencinei programai įsigyti.
3. Ilgalaikis nedarbingumas.
Zarasų rajono savivaldybės meras

Nikolajus Gusevas

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius

Rimantas Bikulčius

