
KLAIPĖDOS RAJONO PLIKIŲ IEVOS LABUTYTĖS PAGRINDINĖ MOKYKLA
(švietimo įstaigos pavadinimas)

AUDRONĖ VAIČIULIENĖ
(švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė)

METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2020 m. kovo _____ d. Nr. T27-

Plikiai
(sudarymo vieta)

IV SKYRIUS
KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

9. Kitų 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)

9.1.  Inicijuoti  mokyklos
aplinkos sausinimo darbus

Nusausinta  žaidimų  aikštelių
teritorija

Nusausinta  žaidimų  aikštelių
teritorija,  tinkama  kitoms
edukacinėms erdvėms kurti

9.2.  Naujų  gamtos  mokslų
priemonių  panaudojimo
ugdymo procese koordinavimas

Visų  gautų  priemonių
panaudojimas  1-10  klasėse
(aktyvūs ugdymo metodai)

20-ies  lankytų  pamokų
protokoluose  užfiksuotas
tinkamas  priemonių
panaudojimas

9.3.  Tęsti  SEU  plėtojimą
mokyklos  veikloje  (apie  SEU
tėvams,  metodai  pamokose,
individualaus  darbo  su
mokiniais  organizavimas
reikalui esant)

Informacija,  metodų taikymas
tėvų  susirinkimuose  ir
pamokose (4 tėvų susirinkimai
grupėse, 15 pamokų)

Informacija,  metodų  taikymas
tėvų  susirinkimuose  ir
pamokose (4 tėvų susirinkimai,
15 pamokų),  teigiami  apklausų
rezultatai,  teigiamas
mikroklimatas, mažiau patyčių

9.4. Iki 2020 m. birželio  30 d.
parengti  Klaipėdos  rajono
savivaldybės  merui  įstaigos
žmogiškųjų  resursų,  veiklos
išlaidų  ir  valdomos
infrastruktūros  optimizavimo
strategiją  ir  veiksmų  planą,
siekiant  mažinti  įstaigos
išlaikymui  skiriamas  biudžeto
lėšas.

Sumažėjusios įstaigos išlaidos
pagal  2020  m.  įstaigai
patvirtintą biudžetą.

1. Iki 2020 m. liepos 10
d.  Klaipėdos  rajono
savivaldybės  merui  raštu
pateikta  infrastruktūros
optimizavimo  strategija  ir
veiksmų planas.
2.  Ne  mažiau  kaip  8  proc.
sumažėjusi  savivaldybės
biudžeto  lėšų  dalis  pagal  2020
m. įstaigai patvirtintą biudžetą.

9.5. Aktyviai  dalyvauti  teikiant
paraiškas  Europos  Sąjungos  ar
valstybės  biudžeto  lėšomis
finansuojamuose priemonėse.

Įgyvendinti Europos Sąjungos
ar  valstybės  biudžeto  lėšomis
finansuojami  projektai,  iš
kurių  vienas  –  susijęs  su
įstaigos  infrastruktūros
gerinimu.

Įgyvendinti  ne  mažiau  kaip  2
Europos  Sąjungos  ar  valstybės
biudžeto  lėšomis  finansuojami
projektai,  iš  kurių  vienas  –
susijęs  su  įstaigos
infrastruktūros gerinimu.



Savivaldybės meras __________ Bronius Markauskas __________
(švietimo įstaigos savininko teises ir (parašas) (vardas ir pavardė) (data)
pareigas įgyvendinančios institucijos 
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens
pareigos)

Susipažinau.
Direktorė __________ Audronė Vaičiulienė __________
(švietimo įstaigos vadovo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) (data)


