PANEVĖŽIO R. PINIAVOS MOKYKLA-DARŽELIS
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Piniava
KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
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)

1.
Panevėžio
r.
Piniavos 1.1. Iki 2022 m. rugsėjo 1 d.
mokyklos-darželio
struktūros bus pertvarkyta Piniavos
pertvarka, likviduojant jungtines mokyklos-darželio struktūra
pradinio
ugdymo
klases Bernatonių
skyriuje
ir
Bernatonių skyriuje
likviduotos
jungtinės

1.1.1. Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.
Piniavos
mokyklos-darželio
Bernatonių
skyriuje
vykdomos
ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo programos.
pradinio ugdymo klasės, 8.1.1.2. Bernatonių skyriuje nuo 2022
atlikta skyriaus patalpų m. rugsėjo 1 d. veikia 3 ikimokyklinio
rekonstrukcija ir įrengta ugdymo grupės.

viena nauja ikimokyklinio
ugdymo grupė.

2. Sudaryti sąlygas mokytojams 2.1.
Mokyklos-darželio
kelti kvalifikaciją ruošiantis mokytojai
dalyvaus
atnaujintų BP įgyvendinimui.
mokymuose,
kels
kvalifikaciją,
kryptingai
plėtodami
savo
kompetencijas
ir
ruošdamiesi
įgyvendinti
atnaujintas BP.

2.1.1. 100 proc. mokyklos-darželio
mokytojų dalyvavo mokymuose
apie atnaujintų bendrųjų ugdymo
programų įgyvendinimą.
2.1.2. Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

3.Gerinti ugdymo kokybę,
diegiant inovacijas.

3.1.1.
Mokyklos-darželio
mokytojų komandos plėtoja ir
tobulina STEAM programos
taikymo
ugdymo
procese
kompetencijas.
3.1.2. Mokytojų komandos priima
virtualių
aplinkų
valdymo
iššūkius, organizuoja šiuolaikišką
ir į vaiką orientuotą ugdymo
procesą.
3.1.3.
Mokyklos-darželio
ugdytiniai dalyvauja
įvairiose
dalykų olimpiadose, konkursuose
ir kt.

3.1.Pamokose
ir
neformaliojo
švietimo
veiklose
bus
taikomos
inovacijos, ugdymo procesas
bus
patrauklesnis
mokiniams.
Gerės
mokyklos-darželio
ugdytinių
pasiekimai,
mokymosi rezultatai.

atnaujinto
ugdymo
turinio
įgyvendinimas prasideda mokyklosdarželio priešmokyklinio ugdymo
grupėse.

Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti
neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu)

1. Dėl karantino, ekstremalios situacijos ar ekstremalaus įvykio aplinkybių.
2. Dėl žmogiškųjų faktorių (ilgo nedarbingumo laikotarpio)
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Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: nustatomos 2022 metų veiklos užduotys.
Savivaldybės meras
Susipažinau.
Direktorė

Povilas Žagunis

2022-02-24

Aurelija Juozaitytė

2022-02-24

