KALESNINKŲ MYKOLO RUDZIO PAGRINDINĖ MOKYKLA
DIREKTORĖ RENATA AUKŠČIONIENĖ
EINAMŲJŲ METŲ UŽ|DUOTYS

Užduotys

Siektini rezultatai

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

2.1. Ugdymo kokybės ir
mokinių pasiekimų gerinimas.

Kryptingas mokytojų kvalifikacijos
tobulinimas dėl standartizuotų testų rezultatų
interpretavimo siekiant gerinti ugdymo
kokybę ir planuoti ugdymo procesą. Sukurti
ugdomojo konsultavimo sistemą.

2018 m. I-IV ketvirtis. 100 proc. mokytojų tobulins kvalifikaciją dėl
standartizuotų testų rezultatų interpretavimo siekiant gerinti ugdymo
kokybę. Bus sukurta ugdomojo konsultavimo sistema: klasės
auklėtojai su kiekvienu mokiniu individualiai aptars jo ugdymosi
galimybės, sudarys ugdymo (-si) susitarimus. Mokykloje bus
sudarytos sąlygos mokiniams kartu su budinčiuoju mokytoju atlikti
namų darbus. Mokytojai ugdymo procese naudos grįžtamojo ryšio
įrankius: IQES online, mokinių apklausas ir kt.

2.2. Sukurti ir įdiegti
individualios mokinio pažangos
vertinimo sistemą.

Laiku pastebėti ir nustatyti mokinio
mokymosi sunkumai ir gebėjimai, suteikta
pagalba, numatytos priemonės mokinio
individualiai pažangai gerinti.

2018 m. II – III ketvirtis. Parengtas ir patvirtintas mokinių
pasiekimų ir individualios pažangos vertinimo tvarkos aprašas.
Sukurti ir įtvirtinti vaiko individualios pažangos matavimo įrankiai
(individualios pažangos įsivertinimo fiksavimo forma, mokomųjų
dalykų pažangos diagramos, mokinio aplankas ir kt.).
Metodinėse grupėse organizuojamas individualios mokinio
pažangos stebėjimo aptarimas.
Mokinių tėvams organizuojami susitikimai su mokytojais
dalykininkais dėl individualios mokinio pažangos.

2.3. Atnaujinti ir modernizuoti
mokyklos edukacines (lauko ir
vidaus) aplinkas.

Aprūpinti 4 klases nauja ugdymo įranga ir
baldais, pagerinti vidaus patalpų estetinį
vaizdą. Atnaujinti sporto inventorių.
Atnaujintos ikimokyklinio ugdymo
grupė edukacinės erdvės, modernizuota ir
ikimokyklinio amžiaus vaikams pritaikyta
lauko ugdomoji aplinka.

2018 m. II-III ketvirtis. Įrengta poilsio zona mokyklinio
autobusiuko laukiantiems vaikams. 4 klasėse sumontuota
multimedijos sistema. Atnaujintos 7 kompiuterizuotos mokytojo
darbo vietos. Vienoje ikimokyklinio ugdymo grupėje atnaujinti
baldai, nupirktos šiuolaikinės ugdymo priemonės: interaktyvios
grindys, lavinamieji kalneliai, įrengta funkcionali vaikų žaidimų
aikštelė.

2.4. Pasirengti etatinio mokytojų
apmokėjimo modelio
įgyvendinimui.

Įgyvendintas mokytojų etatinio apmokėjimo
modelis.

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