
 

 

PANEVĖŽIO „AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS  DIREKTORĖS GIEDRĖS GRUZDIENĖS   

METINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS 

         

1. Einamųjų metų užduotys 
 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir 

kiti, kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

1. Pasirengti ir įgyvendinti  

mokytojų etatinio užmokesčio 

modelio,  įsigaliosiančio nuo 

2018  m. rugsėjo 1d., nuostatas. 

1.1. Įgyvendintos mokytojų 

etatinio užmokesčio 

modelio nuostatos, 

susijusios su lokalių teisės 

aktų patvirtinimu. 

1.1.1.Parengti lokalūs teisės aktai, 

kuriais vadovaujantis įdiegiamas 

etatinis mokytojų darbo 

apmokėjimo modelis (2018 III 

ketvirtis). 

1.1.2.Patvirtintas pedagoginių 

darbuotojų pareigybių sąrašas  

(2018 m. III ketvirtis). 

1.1.3.Patvirtinti pedagoginių  

darbuotojų pareigybių  

aprašymai, su jais pasirašytinai  

supažindinti pedagoginiai 

darbuotojai (2018 m. III 

ketvirtis). 

1.1.4.Patvirtinta patobulinta (jei 

reiks) darbo apmokėjimo sistema, 

su ja pasirašytinai supažindinti 

darbuotojai (2018 m. III ketvirtis). 

1.1.5.Papildytos pedagoginių 

darbuotojų darbo sutartys, 

pasirašytinai supažindinti 

pedagoginiai darbuotojai (2018 m. 

III ketvirtis). 

1.1.6.Atnaujintos ir patvirtintos 

mokyklos darbo tvarkos taisyklės, 

su jomis pasirašytinai supažindinti 

darbuotojai (2018 m. III ketvirtis). 

2. Panevėžio Senvagės ir 

Panevėžio „Aušros“ 

progimnazijų 

reorganizavimo sąlygų 

aprašo savalaikis 

sudarymas ir jo 

įgyvendinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Sklandus 

reorganizavimas, 

prijungiant Senvagės 

progimnaziją prie  „Aušros“ 

progimnazijos, užtikrinant 

reorganizavimo sąlygų 

įgyvendinimą. 

2.1.1.2018-03-23 viešai paskelbti 

informaciją apie Panevėžio 

Senvagės ir Panevėžio „Aušros“ 

progimnazijų reorganizavimo 

sąlygų parengimą. 

2.1.2. Ne vėliau kaip pirmą viešo  

paskelbimo apie Aprašo 

parengimą dieną pateikti Juridinių 

asmenų registrui dokumentus ir 

įgyti reorganizacijoje 

dalyvaujančios mokyklos statusą. 

2.1.3.Tuo pačiu metu pranešti  

(raštu)  visiems įstaigos 

kreditoriams apie aprašo 

parengimą. 

2.1.4. 2018-04-03 pranešti apie  
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mokyklos reorganizaciją 

internetiniame puslapyje ir e- 

dienyne kiekvienam mokyklos 

mokiniui.  

2.1.5. Parengti iki 2018 – 04 - 03 

pakeistų Panevėžio „Aušros“ 

progimnazijos nuostatų projektą ir 

kartu su aprašu teikti tvirtinti 

Panevėžio savivaldybės tarybai. 

2.1.6. Iki 2018-04-12 patikslinti 

lėšų, skirtų išeitinėms išmokoms 

darbuotojų atleidimui šalių 

susitarimu, dydžius miesto 

savivaldybės finansų skyriui. 

2.1.7. Iki 2018 – 04-18 sudaryti, 

vadovaujantis DK 57 str. 3 ir 4 d. 

darbuotojų preliminarius sąrašus ir 

juos suderinti su Panevėžio 

Senvagės progimnazija. 

2.1.8. 2018-05-09 vadovaujantis 

DK 57 str. 3 d., sudaryti 

atleidžiamų darbuotojų atrankos 

komisiją ir įsakymu patvirtinti 

atrankos kriterijus ( suderinti su 

profesine organizacija). 

2.1.9. 2018-05-18 pateikti miesto 

Švietimo ir jaunimo reikalų 

skyriui visų „Aušros“ 

progimnazijos darbuotojų atostogų 

grafikus. 

2.1.10. Iki 2018-06-29 suderinti 

dėl reorganizacijos aplinkybių 

klasių komplektų skaičių su 

miesto Švietimo ir jaunimo reiklų 

skyriumi. 

 2.1. 11.2018- 08- 24 užregistruoti 

Panevėžio „Aušros“ 

progimnazijos nuostatus miesto 

juridinių asmenų skyriuje.  

2.1.12. Senvagės progimnazijos 

archyvo priėmimas. 

3. Panevėžio „Aušros“  

progimnazijos „Pagalbos 

teikimo mokiniams“ 

modelio atnaujinimas. 

3.1.Atnaujintas 

progimnazijos  „Pagalbos 

teikimo mokiniui“ modelis.  

Pagerės mokinių 

pasiekimai.  

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. Sudaryta darbo grupė 

Progimnazijos „Pagalbos teikimo 

mokiniams“ modelio  atnaujinimo 

veiklai. 

3.1.2.  Atliktas progimnazijos 

„Pagalbos teikimo mokiniams“ 

modelio vertinimas 

(bendruomenės narių apklausos 

IQES onlaine sistemoje). 

3.1.3. Rezultatai ir siūlymai 

teikiami  progimnazijos mokytojų 

taryboje. 
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3.1.4. Parengtas atnaujintas  

„Pagalbos teikimo mokiniams“ 

modelis  ir patvirtintas 

progimnazijos direktoriaus 

įsakymu. 

3.1.5. Atnaujintas „Pagalbos 

teikimo mokiniams“ modelis  

įtrauktas į 2019-2020 mokslo 

metų  progimnazijos ugdymo 

planą. 

  


