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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. Efektyvinti veiklą, diegiant 
specializuotą vidinę elektroninę 
sistemą 

Visose grupėse naudojant 
elektroninį dienyną 
užtikrinama prieiga 
tėvams (globėjams), 
efektyviai pateikiama 
informacija, surenkami 
duomenys, parengiamos 
ataskaitos. 

1. Bus surengti elektroninio 
dienyno naudojimo mokymai 
įstaigos darbuotojams. 
2. Bus parengtas elektroninio 
dienyno naudojimo tvarkos 
aprašas. 
3. Bus paskirti atsakingi 
asmenys už elektroninio dienyno 
tvarkymą/administravimą.  
4. Ugdymo tikslais visų grupių 
vaikams ir pedagogams bus 
sudarytos sąlygos galimybės 
naudotis internetu. 

9.2. Inicijuoti strateginio plano 
2020–2023 metams rengimą 

Laiku ir kokybiškai 
parengtas strateginis 
planas 

Strateginio plano rengime 
dalyvavo bendruomenė, tikslai ir 
uždaviniai suderinti su įstaigos 
veiklos kokybės įsivertinimo 
rezultatais. Strateginiam planui 
pritarė Klaipėdos rajono 
savivaldybės administracijos 
direktorius. 

9.3. Užtikrinti mokytojų 
padėjėjoms mokymus apie darbą 
su vaikais, turinčiais specialiųjų 
ugdymosi poreikių. 

Sėkmingas ir kryptingas 
mokytojų padėjėjų 
kvalifikacijos 
tobulinimas. 

Organizuotas 2020-01-29 
praktinis seminaras mokytojų 
padėjėjoms darbui su specialiųjų 
ugdymosi poreikių turinčiais 
vaikais. 

9.4. Iki 2020 m. birželio 30 d. 
parengti Klaipėdos rajono 
savivaldybės merui įstaigos 

Sumažėjusios įstaigos 
išlaidos pagal 2020 m. 
įstaigai patvirtintą 

1. Iki 2020 m. liepos 10 d. 
Klaipėdos rajono savivaldybės 
merui raštu pateikta 
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žmogiškųjų resursų, veiklos 
išlaidų ir valdomos 
infrastruktūros optimizavimo 
strategiją ir veiksmų planą, 
siekiant mažinti įstaigos 
išlaikymui skiriamas biudžeto 
lėšas. 

biudžetą. 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 
kurių vienas – susijęs su 
įstaigos infrastruktūros 
gerinimu. 

Įgyvendinti ne mažiau kaip 2 
Europos Sąjungos ar valstybės 
biudžeto lėšomis finansuojami 
projektai, iš kurių vienas – 
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                                              __________                    Irena Skrabienė        __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                                 (vardas ir pavardė)                      (data) 
 


