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8. 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) 

8.1. Tobulinti ugdymo(si) 

individualizavimą, sudarant 

sąlygas veiksmingam 

įtraukiamajam ugdymui. 

1. Dėmesys kiekvieno 

vaiko ugdymui(si) 

diferencijuojant ir\ar 

individualizuojant darbą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Suteikta pagalba 

švietimo pagalba 

vadovaujantis PPT 

rekomendacijomis. 

 

Ne mažiau kaip 95 proc. 

mokytojų žino savo ugdytinių 

galimybes ir gebėjimus, 

užduotis diferencijuoja, 

individualizuoja atsižvelgdami 

į mokinių mokymosi stilių, 

asmenines savybes, 

specialiuosius ugdymosi 

poreikius; 

Ne mažiau kaip 70 proc. 

mokinių, siekdami 

individualios pažangos, 

dalyvauja įvairiose 

tarptautinėse, respublikinėse, 

regioninėse edukacinėse 

veiklose pagal savo pomėgius; 

bent 3 proc. sumažėjo mokinių, 

kuriems skiriami papildomi 

darbai, ir padidėjo gerai 

besimokančių mokinių 

skaičius. 

Bent 5 proc. padidėjo pagalbos 

mokiniui galimybės, bent 0,5 

etato padidėjo  mokytojo 

padėjėjo etatų skaičius. 

Sustiprėjo Vaiko gerovės 

komisijos veikla, į sprendimų 

priėmimą įtraukiama visa 

klasės komanda (visi toje 

klasėje dirbantys mokytojai, 

mokinių tėvai). 

 

8.2. Inicijuoti atnaujinto 

skaitmeninio ugdymo turinio ir 

atnaujintų programų 

įgyvendinimą. 

1. Sukurtos tinkamos 

sąlygos efektyviai taikyti 

skaitmenines 

technologijas ugdymo 

procese. 

2. Sukurta sistemingo 

mokymosi gimnazijoje 

tinklaveika. 

 

Visų kabinetų IKT pritaikyta 

darbui tiek kasdienio, tiek 

nuotolinio ugdymo proceso 

organizavimo būdams. 

Virtuali mokymosi aplinka 

„Moodle“ bei virtuali mokymo 

priemonė „Eduka klasė“ 

produktyviai naudojama tiek 

ugdant kasdieniu, tiek 



nuotoliniu ugdymo proceso 

organizavimo būdu.  

Bent 5 proc. mokytojų tapo 

reflektuojančiais praktikais, 

padedančiais, konsultuojančiais 

kolegas. 

Ne mažiau kaip 95 proc. 

mokytojų prisiima atsakomybę 

už asmeninį tobulėjimą ir 

veiklos tobulinimą. 

8.3. Gimnazijos veiklą 

reglamentuojančių dokumentų 

atnaujinimas. 

1. Sudarytas ugdymo 

planas 2021–2022  ir 

2022–2023  mokslo 

metams, orientuotas į 

atnaujintą skaitmeninį 

ugdymo turinį ir 

atnaujintas programas. 

2. Parengtas Kazlų Rūdos 

sav. Plutiškių gimnazijos 

2022–2024 strateginio 

plano projektas. 

2021 m. 2 ketvirtis. Sudarytos 

darbo grupės ugdymo plano  

bei strateginio plano 

projektams parengti. 

2021 m. 3 ketvirtis. Parengtas, 

suderintas ir patvirtintas 

ugdymo planas 2021–2022  ir 

2022–2023  mokslo metams. 

2021 m. 4 ketvirtis. Parengtas 

gimnazijos 2022–2024 

strateginio plano projektas. 

Gimnazijos bendruomenės 

nariai dalyvauja analizuojant 

pasiektus rezultatus, 

planuojant, įgyvendinant 

išsikeltus gimnazijos tikslus ir 

uždavinius. 

Strateginiai, ugdymo tikslai 

grindžiami bendrai apmąstytu 

mokytojų, mokinių, tėvų, 

socialinių partnerių sutarimu. 

8.4. Plečiamos ikimokyklinio, 

priešmokyklinio pilnos dienos 

ugdymo paslaugos gimnazijoje 

Dalyvaujama 

elektroninėje 

savivaldybės 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo 

paslaugų teikimo, 

užsakymo sistemoje, 

plečiamos tokiam 

ugdymui tinkamos 

patalpos, skelbiama 

informacija apie laisvas 

naujas šių ugdymo 

programų vietas.  

Didesnis ikimokyklinio, 

priešmokyklinio visos dienos ar 

sutrumpintos dienos programų 

paslaugas gaunančių vaikų 

skaičius. 

8.5. Moksleivio pažymėjimo 

diegimas  

Įtraukti moksleivius ir jų 

tėvus į Moksleivio 

pažymėjimo diegimą, 

elektronizuojant 

mokyklai aktualias 

Pasiekti 50 proc. moksleivių 

įtraukimą į Moksleivio 

pažymėjimo projektą iki 2021-

12-31 d. 



paslaugas (maitinimo 

apmokėjimas ir pan.) 

 

9. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

9.1. Socialiniai, ekonominei veiksniai 

9.2. Žmogiškieji ištekliai 

 


