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IV SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. Kitų 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) 

9.1. Siekti geresnių mokinių 

mokymosi rezultatų. 

Mokyklos nacionalinių 

mokinių pasiekimų tyrimo 

rezultatai siekia ir viršija 

rajono ir šalies mokyklų 

vidurkį. 

Vertinamų dalykų rezultatai 

(mūsų, rajono, šalies) 

Tų pačių mokinių rezultatai 4, 

6, 8 klasėse. 

9.2. Aktyvinti mokyklos 

dalyvavimą projektinėje veikloje. 

Įvairinti mokinių 

mokymąsi ir gyvenimą 

mokykloje. Turtinti 

mokyklos bazę. 

Parengtų projektų skaičius. 

Laimėtų projektų skaičius. 

9.3. Mokinių kūrybiškumo ir 

pasitikėjimo ugdymas, 

dalyvaujant konkursuose, 

varžybose, olimpiadose. 

Dalyvaujama 80 proc. 

rajono olimpiadų. 

Dalyvaujama bent 5 

šalies konkursuose. 

Dalyvaujama bent 1 

tarptautiniame konkurse. 

Konkursų skaičius. 

Dalyvavusių mokinių skaičius. 

9.4. Iki 2020 m. birželio 30 d. 

parengti Klaipėdos rajono 

savivaldybės merui įstaigos 

žmogiškųjų resursų, veiklos 

išlaidų ir valdomos 

infrastruktūros optimizavimo 

strategiją ir veiksmų planą, 

siekiant mažinti įstaigos 

išlaikymui skiriamas biudžeto 

lėšas. 

Sumažėjusios įstaigos 

išlaidos pagal 2020 m. 

įstaigai patvirtintą 

biudžetą. 

1. Iki 2020 m. liepos 10 d. 

Klaipėdos rajono savivaldybės 

merui raštu pateikta 

infrastruktūros optimizavimo 

strategija ir veiksmų planas. 

2. Ne mažiau kaip 8 proc. 

sumažėjusi savivaldybės 

biudžeto lėšų dalis pagal 2020 

m. įstaigai patvirtintą biudžetą. 

9.5. Aktyviai dalyvauti teikiant 

paraiškas Europos Sąjungos ar 

valstybės biudžeto lėšomis 

finansuojamuose priemonėse. 

Įgyvendinti Europos 

Sąjungos ar valstybės 

biudžeto lėšomis 

finansuojami projektai, iš 

Įgyvendinti ne mažiau kaip 2 

Europos Sąjungos ar valstybės 

biudžeto lėšomis finansuojami 

projektai, iš kurių vienas – 
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kurių vienas – susijęs su 

įstaigos infrastruktūros 

gerinimu. 

susijęs su įstaigos infrastruktūros 

gerinimu. 

 

Savivaldybės meras                           __________                    Bronius Markauskas         

__________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                                  (vardas ir pavardė)                    

(data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Susipažinau. 

Direktorė                                             __________                    Dalia Baliutavičienė        

__________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      

(data) 

 

 


