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DEMBAVOS PROGIMNAZIJOS DIREKTORĖS AUŠROS RAIŠIENĖS 2018 METŲ
VEIKLOS UŽDUOTYS

Užduotys
1. Įgyvendinti Asmens
duomenų apsaugos
reglamentą

2. Gerinti ugdymo kokybę,
siekiant mokinių
pažangos, tobulinant
šiuolaikinės pamokos
organizavimą

3. Kurti saugią
progimnazijos aplinką:
projektų paieška lėšoms
pritraukti, kuriant saugią
progimnazijos aplinką;
įgyvendinti visuomenės
sveikatos rėmimo
specialiosios programos
projektą „Gyvenk sveikai
ir viskas bus gerai“ ir
„Neformaliojo švietimo
paslaugų plėtros projektą“
– „Kūno kultūros ir fizinio
aktyvumo ugdymo
edukaciniai užsiėmimai“

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
Įstaigoje užtikrintas
1.1. Supažindinta įstaigos bendruomenė
asmens duomenų apsaugos su pasikeitusiais reikalavimais asmens
reglamento reikalavimų
duomenų apsaugos srityje.
laikymasis
1.2. III ketv. atnaujinti vidaus teisės
aktai asmens duomenų apsaugos
klausimais.
1.3. Nustatytos procedūros, kaip bus
prašomas, gaunamas ir užfiksuojamas
duomenų subjekto sutikimas dėl asmens
duomenų naudojimo konkrečiais
tikslais.
1.4. Paskirtas darbuotojas, kuris atliks
asmens duomenų apsaugos pareigūno
funkcijas.
70 proc. stebėtų pamokų
2.1. Lapkričio mėn. II–III sav. stebėtos
organizuotos šiuolaikiškai kiekvieno mokytojo 2 pamokos.
– nuosekliai derinant
2.2. Gruodžio mėn. I sav. Mokytojų
mokymo, sąveikos ir
tarybos posėdyje pristatyta stebėtų
mokymosi paradigmas
pamokų analizė.
2.3. Stebėtų pamokų analizės išvadomis
pasinaudota rengiant progimnazijos
2019 m. veiklos planą.
Teiktos paraiškos
3.1. Gautas finansavimas ir įgyvendintas
2 siūlomiems projektams, į bent vienam projektas.
projektą įtraukta 80 proc.
3.2. Parengtos projektų įgyvendinimo
1–8 kl. mokinių ir 95 proc. ataskaitos, pristatytos bendruomenei,
1–8 kl. mokinių
projektinės veiklos viešinamos
progimnazijos ir savivaldybės
internetinėse svetainėse.
Siektini veiklos rezultatai

2
4. Tobulinti asmenines
profesines kompetencijas

Dalyvauta kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose

4.1. Dalyvauta ne mažiau kaip 30 val.
kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ir
gauti kvalifikaciniai pažymėjimai,
patvirtinantys patobulintas profesines
kompetencijas.

Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti
neigiamos įtakos šių užduočių įvykdymui).
(Pildoma kartu suderinus su įstaigos vadovu)
1. Teisės aktų pasikeitimai arba jų priėmimo vėlavimas.
2. Nedarbingumas ir kiti veiksniai, turintys įtakos žmogiškiesiems ištekliams.
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