BUIVYDIŠKIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
DIREKTORĖ VILMA APONAITĖ
EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS
Užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai,
kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

2.1. Pasirengti įgyvendinti etatinio
apmokėjimo už pedagoginį darbą
modelį.

Įgyvendintos etatinio
apmokėjimo nuostatos.

2.2. Modernizuoti vaikų žaidimų
aikštelę Karvio skyriuje

Modernizuota vaikų žaidimų 2018 m. II ketvirtis.
aikštelė. Įgyvendintos
Aptverta vaikų žaidimo aikštelė, renovuoti joje esantys ir sumontuoti keli
Lietuvos higienos normos HN nauji įrenginiai.
75:2016 „Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
programų vykdymo bendrieji
sveikatos saugos
reikalavimai“ nuostatos.

2.3. Diegti informacines
technologijas ikimokykliniame,
priešmokykliniame ir pradiniame
ugdyme bei plėtoti jų naudojimą
pagrindiniame ugdyme.

Įgyvendinamas Pradinio
ugdymo informatikos
bendrosios programos
projektas (2017 m. vasario 20
d. redakcija), įgyvendinamos
Priešmokyklinio ugdymo
bendrosios programos (2014
m. rugsėjo 2 d.) nuostatos,
stiprinamas informatinis
ugdymas.

2018 m. III ketvirtis.
Parengti lokalieji teisės aktai: atnaujinta darbo apmokėjimo tvarka, parengti
pedagogų pareigybių aprašymai, papildytos ir/ar pakeistos darbuotojų darbo
sutartys.

2018 m. I-IV ketvirčiai. Sudarytos sąlygos priešmokyklinio ir pradinio
ugdymo pedagogams tobulinti kvalifikaciją IT diegimo ugdymo procese
seminaruose, įsigyta priemonių programavimo pradmenų ugdymui (Bee-Bot
robotukų, Scotie go žaidimų ir kt.), pradinio ugdymo mokytojai ves ne mažiau
kaip 10 proc. pamokų įsigytoje išmaniojoje klasėje ir pristatys savo patirtį
metodinėje grupėje, organizuotas mokyklinis informacinių technologijų
„Bebro“ konkursas visoms amžiaus grupėms nuo 5 metų, organizuoti
mokymai pagrindinio ugdymo pedagogams darbui su išmaniuoju ekranu, nuo
2018-2019 m.m. pradžios skirta po vieną neformaliojo švietimo valandą
informatinio mąstymo ugdymui pradiniame ir pagrindiniame ugdyme,
organizuota metodinė diena mokyklos pedagogams „Informatinio mąstymo
ugdymas ir tikslingas IT technologijų naudojimas visų dalykų pamokose“.

2.4. Atnaujinti mokyklos viešųjų
pirkimų taisykles ir atlikti viešąjį
pirkimą Buivydiškių pagrindinės
mokyklos pastato, esančio Ąžuolų
g. 11, Buivydiškių k., Zujūnų sen.,
Vilniaus r., rekonstrukcijos rangos
darbams ir vykdyti rangos darbų
priežiūrą

Atnaujintos mokyklos viešųjų
pirkimų taisyklės, atliktas
viešasis pirkimas ir pradėti
vykdyti pastato
rekonstrukcijos rangos darbai
siekiant pagerinti ugdymo
sąlygas Buivydiškių
pagrindinės mokyklos
mokiniams.

2018 m. I-IV ketvirčiai.
Atnaujintos mokyklos viešųjų pirkimų taisyklės, pabaigtos viešojo pirkimo
procedūros, nustatytas pirkimo nugalėtojas, pasirašyta rangos darbų sutartis,
pradėti rekonstrukcijos darbai.
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