
 

 

Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos direktorės Irenos Kašauskienės  

2022 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

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. Mokymosi pasiekimų 

gerinimas mokyklos 

bendruomenę įgalinant veikti 

kartu dėl kiekvieno mokinio 

sėkmės.  

1. Įvairių ugdymosi 

poreikių turinčių vaikų 

kokybiškas ugdymas. 

 

 

 

 

2. Sustiprės mokinių 

gebėjimas priimti 

pagalbą.  

 

 

 

 

3. Užtikrintas kitų 

specialistų įtraukimas į 

ugdymo procesą ir 

švietimo pagalbos 

teikimą. 

 

 

 

 

4. Užtikrintas aktyvus 

mokytojų dalykininkų 

bendradarbiavimas tarp 

mokyklų, stiprinant 

sinergiją rengiant 

mokinius PUPP ir VBE 

pasiekimų patikrinimams. 

2022 m. kiekvieno ketvirčio 

pabaigoje vykdoma suplanuotos 

užduoties įgyvendinimo 

stebėsena, Švietimo, kultūros ir 

sporto skyriui pateikiant 

įvykdymo (tarpinių rezultatų / 

procesų) ataskaitą. 

Individuali kiekvieno mokinio 

ugdymosi pažanga pagerėjo ne 

mažiau 2 procentiniais punktais.  

Ne mažiau kaip 90 proc. 

mokytojų pamokose 

personalizuoja užduotis, su 

mokiniais aptaria individualią 

ugdymosi pažangą ir 

perspektyvas bent kartą per 

mėnesį. Mokytojai bent du 

kartus per mokslo metus 

(lapkritį, balandį) mokinių 

pažangos perspektyvas aptaria 

trišaliuose (mokytojas, 

mokinys, tėvai) susitikimuose. 

Klasių auklėtojai kartą per 

mėnesį aptaria mokinio 

asmeninės pažangos rodiklius, 

teikia siūlymus pažangai.  

Ne mažiau kaip 85 proc. 

mokinių, turinčių specialiųjų 

poreikių, geranoriškai priima 

pagalbos mokiniui specialistų, 

mokytojo padėjėjų pagalbą, 

stebi ir vertina savo pažangą. 

Pagalbos mokiniui specialistų, 

mokytojų padėjėjų darbo planai 

ir grafikai dera su gimnazijos 

prioritetais ir lūkesčiais. Bent 1 

etatu padidėjo mokytojų 

padėjėjų skaičius. 



 

 

8.2. STEAM ugdymo turinio ir 

aplinkos kūrimas 

1. Vykdomas STEAM 

kompetencijų tobulinimas 

ir jo rezultatų stebėsena. 

2. Patvirtintas STEAM 

ugdymo įgyvendinimo 

planas ir integruotas į 

gimnazijos ugdymo 

planą. 

 

 

 

 

3. Ne mažiau nei 10 proc. 

praktinių veiklų 

vykdomos pasitelkiant 

partnerius ir (ar) jų 

infrastruktūrą. 

 

 

 

4. Specializuota STEAM 

erdvė (laboratorija), skirta 

praktinėms veikloms,  

įveiklinama.  

2022 m. kiekvieno ketvirčio 

pabaigoje vykdoma suplanuotos 

užduoties įgyvendinimo 

stebėsena, Švietimo, kultūros ir 

sporto skyriui pateikiant 

įvykdymo (tarpinių rezultatų / 

procesų) ataskaitą. 

I. ketvirtis. Paskirtas 

koordinatorius STEAM 

veikloms užtikrinti. 

III ketvirtis. Pakoreguotas 

2021-2022 ir 2022-2023 m.m. 

gimnazijos ugdymo planas, į 

2022-2023 m.m. veiklas 

integruojant STEAM ugdymo 

įgyvendinimo planą. Dalykų 

mokytojai STEAM veiklas 

fiksuoja 2022-2023 m.m. 

ilgalaikiuose planuose. 

I ir II ketvirtis. Tęsiami 

susitarimai dėl praktinių veiklų 

su Marijampolės kolegija ir 

VDU. III ir IV ketvirtis. 

Sudarytos bent dvi sutartys su 

naujais partneriais dėl STEAM 

veiklų. 

I ketvirtis. Paskirtas STEAM 

veiklų koordinatorius rūpinasi 

laboratorijos priemonių 

atnaujinimo planavimu. 

III ketvirtis. Pamokų 

tvarkaraštis išdėstomas taip, kad 

visų STEAM dalykų bent dalis 

pamokų galėtų vykti 

laboratorijoje. 

8.3. Pokyčio valdymo 

užtikrinimas įgyvendinant 

programos „Renkuosi mokyti“ 

projektą „Renkuosi mokyti – 

mokyklų kaitai!” 

1. Didėja visuomenės 

pasitikėjimas mokytojo 

profesija, pritraukiami 

motyvuoti žmonės dirbti 

mokytojais. 

 

 

 

 

2. Kiekvienas vaikas 

skatinamas mokytis ir 

įsipareigoti siekti mokymosi 

sėkmės. 

2022 m. kiekvieno ketvirčio 

pabaigoje vykdoma suplanuotos 

užduoties įgyvendinimo 

stebėsena, Švietimo, kultūros ir 

sporto skyriui pateikiant 

įvykdymo (tarpinių rezultatų / 

procesų) ataskaitą. 

I ketvirtis. Parengtas ir į 2022 

metų gimnazijos veiklos planą 

integruotas Kazlų Rūdos sav. 

Plutiškių gimnazijos pokyčio 

projekto, skirto mokinių 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Gimnazijos bendruomenė 

sutelkiama pokyčiui. 

 

atskirties mažinimui, planas 

„Mūsų stiprybė – kiekvieno 

vaiko sėkmėje“.  

II ketvirtis. Atliktas tyrimas, kaip 

suteikiamas kokybiškas 

ugdymas kiekvienam 

besimokančiajam pripažįstant ir 

gerbiant skirtybes, atsižvelgiant 

į kiekvieno talentus, gebėjimus, 

poreikius, mokinio ir 

bendruomenės lūkesčius, 

panaikinant visas 

diskriminacijos švietimo srityje 

formas bei mokymosi barjerus. 
III ketvirtis. Inicijuoti mokymai 

mokytojams ir pagalbos mokiniui 

specialistams įtraukiojo ugdymo 

tema. Glaudus visos organizacijos 

bendradarbiavimas siekiant 

asmeninės kiekvieno mokinio  

sėkmės. 

8.4. Elektroninio Mokinio 

pažymėjimo įdiegimas 

Įtraukti mokinius ir jų 

tėvus į Elektroninio 

Mokinio pažymėjimo 

diegimą, elektronizuojant 

mokyklai aktualias 

paslaugas (maitinimo, 

pavėžėjimo visuomeniniu 

transportu apmokėjimas ir 

pan.) 

2022 m. kiekvieno ketvirčio 

pabaigoje vykdoma suplanuotos 

užduoties įgyvendinimo 

stebėsena, Švietimo, kultūros ir 

sporto skyriui pateikiant 

įvykdymo (tarpinių rezultatų / 

procesų) ataskaitą. 

Elektroninis Mokinio 

pažymėjimas įdiegtas visiems 

mokiniams, besimokantiems 

grupinio mokymosi forma 

kasdieniu mokymo proceso 

organizavimo būdu, iki 2022-

12-31 d. 

8.5.   

 


