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1. Metinė užduotis.  

Sudaryti optimalias ugdymosi sąlygas gimnazijos mokiniams ir mokytojams 

renovacijos sąlygomis, patobulinti renovacijos projektą efektyviau pritaikant jį prie besikeičiančių 

ugdymosi poreikių įtakojant projekto pakeitimus. 

1.1. Siektinas rezultatas.  

Siekti, kad gimnazijos renovacijos metu visi mokytojai ir mokiniai turėtų pagal 

galimybes tinkamas darbo vietas ir sąlygas. Bendradarbiaujant su gimnazijos renovacijos projekto 

architektu, statybas prižiūrinčiu asmeniu ir rangovų atstovais padaryti neesminius, bet 

besikeičiančius ugdymo poreikius įtakojančius projekto pakeitimus, aprūpinti renovuotas patalpas 

moderniais baldais ir techninėmis priemonėmis; 

1.2. Rezultato vertinimo rodikliai.  

Viso ugdymosi proceso metu vykstant gimnazijos renovacijai mokiniai ir mokytojai 

dirba atskiruose kabinetuose, ugdymo procesas dėl renovacijos netrikdomas. IT kabinete 

patobulintas mokomųjų vietų išdėstymas, ugdomiesiems kabinetams papildomai pritaikytos 

mažiausiai dvi patalpos, sudarytos sąlygos vidiniame kieme įrengti lauko klasę įrengiant papildomą 

išėjimą į vidinį kiemą; 

1.3. Rizika, kuriai esant užduotis gali būti neįvykdyta.  

Vėluojantys statybos darbų atlikimo grafikai, nekokybiški statybos darbai, lėšų 

trūkumas, laikinas nedarbingumas. 

2. Metinė užduotis.  

Tinkamai pasirengti ir prasmingai paminėti Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos 

šimtmetį. 

2.1. Siektinas rezultatas.  

Parengti ir įgyvendinti Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos 100-čiui skirtų renginių 

ir priemonių planą, skatinti gimnazijos bendruomenės bendradarbiavimą su vietos bendruomene, 

išorinėmis organizacijomis, kitomis mokyklomis, atnaujinti ir plėtoti ilgalaikius prasmingus 

santykius su mokyklą baigusiais mokiniais, įtraukti juos į bendras ugdymosi veiklas, ugdyti 

mokinių pilietiškumą ir pasididžiavimo savo gimnazija jausmą, tinklaveikoje pristatyti gimnaziją 

kaip puoselėjančią ir plėtojančią lietuvybės židinio mentalitetą ir tradicijas. Parengti ir išleisti leidinį 

„Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijai 100“, parengti ekspoziciją – laiko juostą gimnazijos 

šimtmečiui; 

2.2. Rezultato vertinimo rodikliai.  

Parengtas ir įgyvendintas Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos 100-čiui skirtų 

renginių ir priemonių planas,  sudarytos mažiausiai dvi bendradarbiavimo sutartys su vietos 

bendruomene, išorinėmis organizacijomis, kitomis mokyklomis, įkurtas gimnazijos alumnių klubas, 

tinklaveikoje gimnazija pristatyta kaip puoselėjanti ir plėtojanti lietuvybės židinio mentalitetą ir 

tradicijas. Parengta ir išleista knyga „Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijai 100“, parengta 

ekspozicija – laiko juosta gimnazijos šimtmečiui; 

2.3. Rizika, kuriai esant užduotis gali būti neįvykdyta.  

Finansų stoka, laikinas nedarbingumas. 

3. Metinė užduotis.  

Įgyvendinti etatinio apmokėjimo tvarką gimnazijoje. 

3.1. Siektinas rezultatas. 



Sukurti palankesnes mokytojų apmokėjimo sąlygas, atlygį už darbą padaryti socialiai 

teisingesnį, keliantį mokytojo prestižą ir motyvaciją; 

3.2. Rezultato vertinimo rodikliai.  

Sukurta gimnazijos mokytojų etatinio apmokėjimo tvarka; 

3.3. Rizika, kuriai esant užduotis gali būti neįvykdyta. 

Politiniai pokyčiai gali sąlygoti švietimo darbuotojų apmokėjimo sistemą 

reglamentuojančių teisės aktų kaitą.  

_________________________ 


