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Vilniaus miesto savivaldybOs biudietiniq Svietimo istaigg vadovq einamqjq metq veiklos
uZduoiiq, siekting rezultatqrjq vertinimo rodikliq, rizikq, kurioms esant uZduotys gali btiti
neivykdytos, forma

VILNIAUS VASILIJAUS KAdIALOVO GIMNAZIJA
(

Svietimo istaigos Pavadinimas)

ROZA DIMENTOVA
(vadovo vardas ir Pavarde)

VEIKLOS UZNUOTYS
20 1 8-06-

&l-Nr.A29 0- 40y -r8t (3.4.40-PD2)
Vilnius

L. Einamqjq metq uZduotYs
(nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uZduotys)

UZduotys
1.

1. [gyvendinti Lietuvos

Respublikos valstybes ir
savivaldybiq istaigq darbuotojq
darbo apmokejimo istatYm4.

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis vertinama,
ar nustatytos uZduotys ivykdltos)
Patvirtinti darbuotojq pareigybiq

Siektini rezultatai
Parengti gimnazijos
darbuotojq pareigybiq
apra5ymus, darbo
apmokejimo tvark4,
dokumentus,
reglamentuojandius
darbuotojq darbo
santykius.

,.

apra5ymai; su jais Pasira5Ytinai
susipaZino darbuotojai (2018 m. )
Visiems darbuotoj ams nustatYti
pareigines algos koeficientai (iki
2018 m. vasario 1 d.)
Direktoriaus pavaduotoj ams
nustatytos metines uZduotYs,
siektini rezultatai ir jq vertinimo
rodikliai (iki 2018 m. balandZio
16 d.)
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.2. Modernizuoti gimnazij os

edukacines aplinkas ir Poilsio
erdves

Atnaujinti gimnazijos
edukacines erdves,

siekiant k[rybiSko
panaudojimo, mokiniq
ugdymo proceso

orsanizavimo.

Sukurta ir gimnazijoje patvirtinta
darbuotojq darbo kokYbes
vertinimo anketa ir tvarkos
apra5as

{rengtas muzikinis kamPelis II
auk5to foje.
frengtos Zaidimq ir poilsio erdves

gimnazijos mokiniams .
|rengta,,lauko" klase gimnazij os
vidiniame kiemelyje.

UZtikrinti kokYbi5kq (Geros
molEklos) gimnazijos veikl4.
1.3.

Sukurti erdves mokiniq
bendravimui ir
bendradarbiavimui.

Gimnazij os koridoriuose irengtos
lentynos knygoms ir stalo
Zaidimams.
Pakeista grindq danga sPorto

Ugdymo proceso
efektyvinimas ir
modernizavimas.
'faikyti savit4 ugdYmo

[gyvendintas proj ektas,,Renkuosi
mokyti". 60 proc. mokl'tojq taiko
itraukioj o (inkliuzinio) ugdYmo
metodus.
[sigytas SWIL automatinis
robotas, skirtas kokYbi5kam
pamokq, susirinkimq ar Paskaitq

sistem4.

ira5ymui.
fsigltas modernus ir interaktyvus
monitorius NEWLINE
TRUETOUCH.
Bendradarbiaujant su Britq taryba

1

.4. Plesti tarPinstitucini

bendradarbiavim4, siekiant
padeti mokiniam atrasti, sukurti
ir kurybi5kai rinkoje realizuoti
patrauklias idejas.

Palaikyti rYSi su Vilniaus
ir Lietuvos istaigomis,
vykdyti bendrus
projektus, tiriam4i4
veikl4, organizuoti
susitikimus.
Diegti Novatoriiko
verslumo ugdYmo
program4.

Skatinti mokiniq ir
mokl'tojq glaudZius
ry5ius su verslo atstovais.

igyvendintas nacionalinis
projektas,,sPelling Bee 201 8"'
Modernizuoti ne maLiatkaiP trys
kabinetai (Siuolaiki5ka
interaktvvi technika).
Fasira5yta bendradarbiavimo
sutartis su Vilniaus technologijq
ir verslo Profesinio ugdYmo
centru del eksPerimentiniq
fizikos laboratoriniq darbq
vykdymo.
a N ov at or i i ko
f gyvendinam
verslumo samPrata. Iki 20 Proc'
ugdymo turinio dalies sudaro
Nov at or i iko v er slumo Programos
temos.
Pasira5ytos bendradarbiavimo

sutartys su dviem verslo
bendrovemis.
[gyvendinamos verslo ir
ekonomikos Svietimo
organizaciios Junior
Aschievement Pro gramos' Veikia

VGTU klases.
Pasira5yta sutartis su Robotikos

akademija (iki 2018 m. rugsejo

1.S.Tobulinti asmeninq
profesing komPetencij 4

Dalyvauti ne maZiau kaiP
triiuose mokYmuose,
seminaruose,

Mokymq, seminarq, kitq
kvalifikacijos tobulinimo

1

konferencijose (ne
maliau kaip 30 valandq).
Parengti trumpqjq ir
ilgalaikiq pedagogq
staZuodiq programas.

renginiq paZymejimai ir
i5klausl.tq valandq skaidius
Dalyvauta Vilniaus miesto
pradedandiqjq vadovq ir jq
mentoriq programoje (iki 201807-01).
Dalyvauta Mokyklq tobulinimo
centro projekte,,Renkuosi mokyti
- mokyklq kaitai" (grupes
vadove) (iki 20 1 8-1 2-31)
Parengtos nemaLiau kaip dvi

2. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali bfiti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali tureti
neigiamos itakos Sioms uZduotims ivykdyti)
(pildoma kartu suderinus su Svietimo istaigos vadovu)
2.1.Teises

Alina Kovalevskaja

Direktore

(vardas ir pavarde)

(igalioto asmens pareigos)

(data)

SusipaZinau:

ivaruds rrpavarde)

(data)

