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KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA
EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS
Nustatyti rezultatų vertinimo
rodikliai
Eil.
nr.
1.

2.

Metinės veiklos užduotys

Parengti ir įteisinti darbo
apmokėjimo sistemą

Pagerinti ugdymo turinio
vadybą pagal pradinio,
pagrindinio ir vidurinio
ugdymo aprašo nuostatas ir
geros mokyklos sampratą

Siektini rezultatai

Didinti gimnazijos atvirumą
visuomenei ir regiono menų ir
bendrojo ugdymo ir
neformalaus ugdymo mokyklų
mokiniams ir mokytojams.

rodikliai, kuriais vadovaudamasis
vadovas vertins, ar nustatytos
užduotys yra įvykdytos.)

Įgyvendinti Lietuvos
Respublikos valstybės ir
savivaldybių įstaigų darbuotojų
darbo apmokėjimo įstatymo 4
straipsnio nuostatas

2017m. 1 ketvirtis. Parengti:
pareigybių sąrašas ir aprašai.
Supažindinti darbuotojai
pasirašytinai.

Įgyvendinti 5 straipsnio
nuostatas

2017m. 1 ketvirtis. Papildytos
darbo tvarkos taisyklės, visi
darbuotojai supažindinti su
apmokėjimo sistema
pasirašytos sutartys. Parengtos
metinės užduotys.
2017m. 2 ketvirtis. Sukurta
ugdomojo konsultavimo
sistema; 3% mažėja mokinių,
turinčių nepatenkinamus
įvertinimus pusmečio
pabaigoje .

sukurti ugdomojo
konsultavimo sistemą;
keisti vertinimo sistemą
ugdymo procese į
formuojamąjį ir pagalbą
teikiantį vertinimą,
patobulinti mokytojų ugdymo
proceso valdymo ir mokinių
pažangos bei pasiekimų
vertinimo kompetencijas

3.

(Kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti

Išplėsti bendradarbiavimą su
regiono švietimo institucijomis
ieškant gabių ir talentingų
vaikų

2017m. 3 ketvirtis. Visi
gimnazijos mokytojai 2-3
dalyvavo kvalifikacijos
kursuose;
sukurta ir įgyvendinta
programa ,,Mokytojasmokytojui“ - ne mažiau kaip
50% mokytojų dalinosi gerąja
darbo patirtimi.
2017m. 2 ketvirtis. Surengti 2
metodiniai seminarai regionų
dailės mokytojams gimnazijoje
ir kitose savivaldybėse,
surengtos mokinių ir mokytojų
meno kūrinių parodos ir už
Kauno regiono ribų,
Įvykdyta vaikų, gabių dailei
paieška, vertinimas ir atranka.

2
Inicijuoti šalies ir tarptautinius
menų konkursus, parodas bei
projektus.

4.

Plėsti bendradarbiavimą su
socialiniais partneriais

Dalyvauti formuojant
mokymosi pagal specializuoto
ugdymo krypties programas
turinį;
metodinis, konsultacinis bei
informacinis
bendradarbiavimas rengiant
jaunuosius pedagogus.

2017m. 4 ketvirtis. Organizuoti
1-2 šalies ir tarptautiniai vaikų
ir jaunimo konkursai, 2-3
parodos ir projektai, vykdyta
meninio ugdymo patirties
sklaida (1-2 renginiai).
2017m. 2,3 ketvirčiai.
Baigiamųjų dailės darbų
gynimai VDA KDF; dalyvauta
VDU pedagoginių studijų
programos akreditacijoje;
Vadovauta pedagoginių studijų
studentų praktikai gimnazijoje.

