PATVIRTINTA
Švietimo, kultūros ir sporto departamento
direktoriaus 2018 m. gegužės U d.
įsakym u Nr. A l 518(2.1.4E-KS)
Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų einam ųjų metų veiklos
užduočių, siektinų rezultatų, jų vertinim o rodiklių, rizikų, kuriom s esant užduotys gali būti
neįvykdytos, forma
VILN IAU S JONO PAULIAUS II G IM NAZIJA
(švietim o įstaigos pavadinim as)

ADAM BLAŠKEVIČ
( vadovo vardas ir pavardė)

VEIK LO S UŽDUOTYS
2018-06- X 5 Nr.A290- Ą U -18/(3.4.40-PD2)
Vilnius
1. Einam ųjų m etų užduoty s
(nustatom os ne m ažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)

Siektini rezultatai

Užduotys
1.1.Siekti individualios
m okinio
pažangos
sistem os sukūrimo.

kiekvieno
vertinim o

1.2. V adovauti gim nazijos
strateginio plano 2019-2024 m
rengim o procesui.

1.3. 2018 m. vykdyti bazinės
m okyklos adm inistratoriaus
funkcijas
1.4. Siekti, kad gim nazijos pastatas
atitiktų įstaigos higienos paso
| reikalavim us.

M okytojai
įgyja
kom petenciją
vertinti
individualią
m okinio
pažangą;
Klasių auklėtojai nuolat
stebi
m okinio
pažangą,
aptaria siekių įgyvendinim o
pažangą.
G im nazijos
strateginis
planas atitinka nūdienos
reikalavim am s,
atliepia
bendruom enės poreikius ir
lūkesčius.
Brandos egzam inų sesija
vyksta sklandžiai. Eksternų
poreikiai užtikrinam i.
Atlikti būtinus gim nazijos
pastato rem onto darbus ir
rasti investicijų.

R ezultatų vertinim o rodikliai
(kuriais vadovaujantis vertinam a,
ar nustatytos užduotys įvykdytos)
Sukurta individualios m okinio
pažangos stebėsenos sistema;

Parengtas ir suderintas su steigėjų
gim nazijos strateginis planas.

N ėra BE vykdym o ir pažym ėjim ų
išdavim o trikdžių.
Atlikti darbai leidžia gauti
gim nazijos higienos pasą 2019 m.

2. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti
neigiam os įtakos šioms užduotim s įvykdyti)
(pildom a kartu suderinus su švietimo įstaigos vadovu)
2.1. N epakankam as finansavim as remonto darbam s atlikti.

2.2. Žm ogiškasis faktorius
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