PATVIRTINTA
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos
2018 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. TSRokiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų 2018 metų užduotys
ROKIŠKIO JUOZO TŪBELIO PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS
ZENONAS POŠIŪNAS
Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
Užduotys
Siektini rezultatai
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
1. Įgyvendinti nacionalinio
Pradinėse klasėse informatika
Iki 2018 m. gegužės 31 d.
ŠMM pilotinio projekto
integruojama į ugdymo turinį,
keturiose pradinėse klasėse
„Informatika pradiniame
įsigyta šiuolaikinių mokymo
vykdomos pamokos pagal
ugdyme“ veiklas.
priemonių ir įrangos,
sukurtus scenarijus, kuriose
skleidžiama patirtis rajono ir
integruotas informatikos
respublikos mokyklų
turinys.
mokytojams.
Iki 2018 m. birželio 1 d.
parengti pasiūlymai UPC kaip
sėkmingai įgyvendinti
informatikos turinį pradiniame
ugdyme respublikos
mokyklose.
Iki 2018 m. birželio 20 d.
pristatytos progimnazijoje
vykdytos projekto veiklos UPC
surengtoje konferencijoje.
Iki 2018 m. spalio 31 d. 5-iose
pradinėse klasėse įrengtos
interaktyvios lentos.
Iki 2018 m. gruodžio 21 d.
organizuoti 1–2 mokymai
rajono ir respublikos
mokytojams.
2. Įgyvendinti ESF
Sudaryta darbo grupė ESF
Sudaryta darbo grupė ESF
finansuojamą projekto
finansuojamam projektui
finansuojamo projekto
„Šiuolaikinė mokymo (si)
„Šiuolaikinė mokymo (si)
„Šiuolaikinė mokymo (si)
aplinka – individuali
aplinka – individuali
aplinka – individuali
moksleivių pažanga“ veiklas.
moksleivių pažanga“ (projekto moksleivių pažanga“
Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01vykdymui.
0082) veiklų vykdymui. Įrengta Iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.
ŠMA klasė.
įrengta ŠMA klasė: įsigyti 25
nešiojami kompiuteriai
mokiniams, kompiuteris
mokytojui, kompiuterių
pakrovimo dėžė, interaktyvus
ekranas, klasės mokymo
įranga, įdiegtas spartus bevielis
internetas (greitis ne mažesnis
kaip 100 Mb/s), suremontuotos
patalpos, pastatyti vienviečiai

3. Kaip partneriai kartu su
rajono savivaldybės
administracijos Statybos ir
infrastruktūros skyriumi
vykdyti projektus: „Rokiškio
Juozo Tūbelio progimnazijos
sporto aikštyno, P. Širvio g. 2,
Rokiškis, atnaujinimas“,
„Ugdymo aplinkos
modernizavimas Rokiškio J.
Tumo-Vaižganto gimnazijoje
bei Rokiškio J. Tūbelio
progimnazijoje“.

Atnaujintas sporto aikštynas,
įrengta nauja multifunkcinė
sporto aikštelė.
Pradėti vykdyti maisto ruošimo
ir kitų technologijų erdvių
modernizavimo darbai.

4. Įgyvendinti mokytojų
etatinio apmokėjimo modelį.

Išanalizuoti ŠMM dokumentai
ir dalyvauta mokymuose dėl
mokytojų etatinio apmokėjimo
sistemos modelio
įgyvendinimo. Priimti
susitarimai su mokytojų
bendruomene. Parengtas
progimnazijos mokytojų
etatinio apmokėjimo modelis,
atnaujinti mokytojų pareigybių
aprašymai.

5. Parengti progimnazijos
2019–2021 metų strateginį
planą (projektą).

Parengtas progimnazijos 2019–
2021 metų strateginio plano
projektas.

mokykliniai suolai.
Iki 2018 m. gruodžio 31 d. visi
6–8 klasių mokiniai naudoja
skaitmenines EMA pratybas
matematikos mokymuisi.
1 mokyklos vadovai ir 4
mokytojai dalyvauja
mokymuose darbui su ŠMA.
Iki 2018 m. lapkričio 30 d.
įrengta dirbtinės dangos futbolo
aikštė, dirbtinės dangos 3
takelių bėgimo takas aplink
stadioną, dirbtinės dangos
kvadrato aikštelė, dirbtinės
dangos multifunkcinė sporto
aikštelė, gimnastikos įrenginys
(1 kompl.), pėsčiųjų takas (140
kv. m.) šalia aikštyno, lauko
suoliukai (12 vnt.).
IV ketv. pradėti vykdyti maisto
ruošimo ir kitų technologijų
patalpų remonto darbai, atliktos
pirkimo procedūros baldams ir
kitai įrangai, kompiuteriams ir
jų įrangai.
Iki 2018 m. rugpjūčio mėn.
vadovų taryboje išanalizuoti
ŠMM parengti dokumentai dėl
mokytojų etatinio apmokėjimo
sistemos modelio
įgyvendinimo.
Iki rugpjūčio mėn. mokytojų
metodinėse grupėse,
metodinėje taryboje priimti
susitarimai dėl ugdymo plano ir
etatų sudarymo 2018–2019 m.
m. Iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.
parengtas progimnazijos
mokytojų etatinio apmokėjimo
modelis. Parengti mokytojų
pareigybių aprašymai,
koreguotos darbo sutartys.
Iki 2018 m. gegužės 31 d.
sudaryta darbo grupė
strateginio plano projektui
parengti.
Iki 2018 m. gruodžio 31 d.
parengtas progimnazijos 2019
–2021 metų strateginio plano
projektas, kuris dera su
savivaldybės švietimo
prioritetais, parengtas

vadovaujantis Lietuvos
Respublikos įstatymais,
Lietuvos Respublikos švietimo
įstatymu, Rokiškio rajono
savivaldybės 2018–2020 metų
strateginiu veiklos planu,
Rokiškio rajono plėtros
strateginiu planu iki 2022 metų,
progimnazijos nuostatais,
mokyklos veiklos kokybės
išorinio vertinimo
pagrindinėmis išvadomis,
veiklos įsivertinimo rezultatais,
mokinių pasiekimų tyrimų
rezultatais.

