NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ METINIŲ VEIKLOS
UŽDUOČIŲ 2018 M. NUSTATYMO
2018 m. gegužės 31 d. Nr. T1-81
Neringa
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies
9 punktu, Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų
pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymo
Nr. V-279 „Dėl Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų,
jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų
patvirtinimo“, 6 ir 7 punktais, Neringos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
1.
Nustatyti Neringos savivaldybės švietimo įstaigų vadovų 2018 m. metines veiklos
užduotis:
1.1. Neringos gimnazijos direktoriui Simui Survilai pagal 1 priedą;
1.2. Neringos meno mokyklos direktorei Rasai Norvilienei pagal 2 priedą;
1.3. Neringos sporto mokyklos direktoriui Norbertui Airošiui pagal 3 priedą;
1.4. Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorei Joanai Mažeikienei pagal 4 priedą.
2. Numatyti riziką, kuriai esant šio sprendimo 1 punkte nustatytos metinės užduotys gali būti
neįvykdytos:
2.1. Teisės aktų kaita;
2.2. Žmogiškųjų išteklių stoka;
2.3. Nepakankamas finansavimas.

Savivaldybės meras
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Neringos savivaldybės tarybos
2018 m. balandžio 26 d.
sprendimo Nr. T1-81
2 priedas
NERINGOS MENO MOKYKLOS DIREKTORĖS RASOS NORVILIENĖS 2018 M.
METINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS
Eil.
Nr.

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

1.

Sukurti ir įveiklinti
edukacinius
užsiėmimus vasaros
laikotarpiu

2.

Dalyvauti šimtmečio Platesnė mokinių
dainų šventėje
patirtis nacionalinio
,,Vardan tos…“
lygmens kultūriniuose
renginiuose

2018 m. III ketvirtis.
1. Atnaujinta mokinių kolektyvų apranga.
2. Dalyvauta šimtmečio dainų šventėje ,,Vardan
tos…“

3.

Atnaujinti ugdymo Individualius mokinio
programas
poreikius tenkinančių
ugdymo programų
teikimas

2018 m. II–III ketvirčiai.
1. Atlikta neformaliojo ugdymo (NU) ir formalųjį
švietimą papildančio ugdymo (FŠPU) programų
analizė.
2. Įvertinti individualūs mokinio poreikiai;
3. Atnaujintos programos pritaikytos individualiai
mokinio asmenybei.

4.

Pasiruošti
Sklandus Etatinio
įgyvendinti naują pedagogų darbo
etatinio mokytojų apmokėjimo sistemos
apmokėjimo modelį, įgyvendinimas
įsigaliosiantį nuo
2018 m. rugsėjo 1 d.

2018 m. II–III ketvirčiai.
1. Sudaryta darbo grupė dėl mokytojų etatinio
darbo apmokėjimo nuostatų įgyvendinimo.
2. Mokytojai supažindinti su etatinio apmokėjimo
modeliu.
3. Parengti lokalieji teisės aktai: atnaujinta darbo
apmokėjimo tvarka, parengti pedagogų
pareigybių aprašymai, papildytos ir/ar pakeistos
darbuotojų darbo sutartys, papildytos darbo
tvarkos taisyklė.

5.

Kurti pokyčio
projektą, nukreiptą į
besimokančiojo
sėkmę, dalyvaujant
LL3 projekte

Atvira ir
funkcionuojanti meno
mokykla vasaros
atostogų metu

2018 m. II–IV ketvirčiai.
1. Visiems prieinamose meno mokyklos
teritorijos vietose įrengtos edukacinės erdvės su
veiklai skirtais įrankiais.
2. Veiklos viešinimas prieinamais informaciniais
kanalais.

Sukurtas
pokyčio 2018 m. II–IV ketvirčiai.
projektas, orientuotas į 1. Išgryninta pokyčio projekto problematika;
mokymosi pasiekimų 2. Išanalizuoti duomenys.
gerinimą
3. Išgryninta projekto tema.
4. Parengtas veiklos planas pokyčiui įgyvendinti.
5.Įgyvendinta ne mažiau nei viena projekto
veikla.
____________________________

