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ŠILALĖS R. KVĖDARNOS PRANO LIATUKO PRADINĖ MOKYKLA 
(švietimo įstaigos pavadinimas) 

 

Direktorius, Valdas Urniežius 
(pareigos, vardas, pavardė) 

 

METINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS 

 

________________ Nr.___________ 
                                                                          (data) 

 

1. Einamųjų 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) 

1.1. Stiprinti mokyklos 

savivaldą.  

 

Bendruomenės nariai aktyviai 

dalyvauja mokyklos veikloje, 

priimant ir įgyvendinant 

sprendimus.  

1. Išrinkta Mokyklos taryba, 

kurioje proporcingai 

atstovaujami ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo pedagogai ir mokinių 

tėvai. 

2. Ne mažiau kaip 1 kartą per 

metus vyksta mokyklos 

vadovų ir klasių/grupių  

savivaldos atstovų „apvalieji 

stalai“. 

3. Įgyvendinta 1-2 savivaldos 

grupių iniciatyva. 

 1.2. Įgyvendinti Šilalės rajono 

savivaldybės tarybos 2018 m. 

balandžio 25 d. sprendimą Nr. 

T1-98 „Dėl Šilalės r. Žadeikių 

pagrindinės mokyklos 

reorganizavimo, prijungiant ją 

prie Šilalės r. Kvėdarnos Prano 

Liatuko pradinės mokyklos“.  

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. 

įsteigtas Šilalės r. Kvėdarnos 

Prano Liatuko pradinės 

mokyklos Žadeikių skyrius. 

1. Iki 2018  m. rugpjūčio 31 d. 

pasirašyti turto perdavimo ir 

priėmimo aktai ir perimti  

Žadeikių pagrindinės 

mokyklos dokumentai teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

2. Parengti Šilalės r. 

Kvėdarnos Prano Liatuko 

pradinės mokyklos nuostatai, 

kurie patvirtinti Šilalės rajono 

savivaldybės tarybos 

sprendimu. 

3. Šilalės r. Kvėdarnos Prano 

Liatuko pradinės mokyklos 

nuostatai įregistruoti Juridinių 

asmenų registre. 
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1.3. Modernizuoti ir atnaujinti 

mokyklos edukacines ir 

mokomąsias erdves. 

Mokykloje sudarytos sąlygos 

mokiniams kokybiškai ir 

saugiai ugdytis  

1. Įrengti visos dienos 

ikimokyklinio ugdymo grupę iki 

2018 m. rugpjūčio 1 d. 

2. Iki 2018 m. rugsėjo 1 d. 

atnaujinti (įrengti) ne mažiau kaip 

2 edukacines erdves lauke. 

3. Sudaryta bendradarbiavimo 

sutartis su Šilalės r. Kvėdarnos 

Kazimiero Jauniaus gimnazija dėl 

patalpų naudojimo.  

1.4. Įgyvendinti etatinį 

mokytojų darbo apmokėjimą. 

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. 

mokytojams taikomas etatinis 

darbo apmokėjimas. 

1. Nustatyta mokytojų darbo 

krūvio sandara. 

2. Parengti ir patvirtinti mokytojų 

pareigybių aprašai. 

 

2. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti 

neigiamos įtakos šioms užduotims įvykdyti). 

(pildoma kartu suderinus su  vadovu) 
2.1. Žmogiškieji faktoriai (nedarbingumas ir kt.). 

2.2. Pasikeitę Lietuvos Respublikos teisės aktai. 

 

Savivaldybės meras                                                     _______________         Jonas Gudauskas 
                                                                                        (parašas)                         (vardas, pavardė)                                                            
 

Su metinėmis veiklos užduotimis susipažinau: 

 

Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos 

direktorius                                                                 _______________          Valdas Urniežius 
                              (pareigos)                                                          (parašas)                              (vardas, pavardė) 

 

____________________ 

        (data) 


