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KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS GARLIAVOS JUOZO 

LUKŠOS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS VIDMANTO VITKAUSKO VEIKLOS  

2018 M. UŽDUOTYS 

 

1. Einamųjų metų užduotys 

         (nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar 

nustatytos užduotys įvykdytos) 

1. Užtikrinti Lietuvos 

Respublikos valstybės ir 

savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymo 

savalaikį įgyvendinimą 

1. Parengti nauji mokytojų 

darbo, papildomos veiklos 

sričių bei apmokėjimo 

dokumentai,  pareigybių 

aprašai, darbo sutarčių 

pakeitimai, sudaryti 

tarifikaciniai sąrašai  

1. Darbuotojai supažindinti su nauja 

darbo apmokėjimo tvarka, sudarytas 

papildomų darbų sąrašas, paskirstytas 

krūvis, parengti ir patvirtinti 

darbuotojų pareigybių aprašymai, 

atnaujintos darbo sutartys. 

 

2. Organizuoti 

gimnazijos veiklą 

atsižvelgiant į didėjantį 

mokinių ir mokytojų 

skaičių 

 

 

 

 

1. Nuo 2018-09-01 būtų 

patvirtinti papildomi gimnazijos 

valdymo, pagalbos mokiniams 

specialistų, mokytojų ir 

pagalbinių darbuotojų etatai. 

2. Įrengti naujus (papildomus) 

mokymo kabinetus ir aprūpinti 

juos reikiamu inventoriumi bei 

mokymo priemonėmis. 

3. Pertvarkyti ir praplėsti 

gimnazijos valgyklos patalpas, 

koreguoti valgymo pertraukų 

laiką. 

1. Pateiktas prašymas Kauno r. 

savivaldybės merui ir administracijos 

direktoriui, organizuoti konkursai, 

patvirtinti pareigybių aprašymai, 

parengtos ir pasirašytos sutartys. 

2. Įrengti nauji lietuvių, anglų kalbų 

bei biologijos kabinetai, nupirktas ir 

sumontuotas inventorius bei mokymo 

priemonės. 

3. Pateiktas prašymas Kauno r. 

savivaldybės merui ir administra-cijos 

direktoriui dėl lėšų skyrimo valgyklos 

praplėtimui, vykdyti remonto darbai 

arba kitos priemonės iš savivaldybės 

skirtų arba gimnazijos papildomų 

lėšų. 

 

3. Sudaryti sąlygas 

gimnazijoje mokytis 

specialiųjų poreikių 

mokiniams, efektyvinti 

pagalbos mokiniui 

teikimą 

 

 

 

1. Įdarbinti mokytojo padėjėją. 

2. Pradėti eksploatuoti 

gimnazijos liftą ir kitas 

priemones užtikrinančias 

neįgalių mokinių mobilumą.  

3. Sudaryti sąlygas mokiniams, 

turintiems mokymosi sunkumų 

arba spragų, gauti reguliarias 

konsultacijas iš mokytojų bei 

pagalbos mokiniams specialistų 

paslaugas. 

1. Įvykdytas konkursas, patvirtinti 

mokytojo padėjėjo pareiginiai 

nuostatai, pasirašyta darbo sutartis. 

2. Pateiktas prašymas Kauno r. 

Švietimo skyriui dėl papildymo lėšų 

skyrimo lifto eksploatavimui, 

pasirašyta sutartis su lifto 

eksploataciją prižiūrinčia įmone. 

3. Direktoriaus įsakymu patvirtintas 

mokinius konsultuojančių pedagogų 

ir pagalbos mokiniams specialistų 

sąrašas bei konsultacijų grafikas. 

 

4. Kurti palankias, 

moderniomis 

priemonėmis aprūpintas 

1.Diegti ir plėsti naujas bei 

modernias IKT priemones 

įvairių mokomųjų dalykų 

1.Nupirkti ir sumontuoti nauji 

išmanūs liečiami ekranai fizikos, 

chemijos, biologijos istorijos, 
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2. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos šių užduočių įvykdymui) 

 

1. Pilnai įvykdyti pirmą ir antrą užduotį  gali sutrukdyti įvairių teisės aktų pokyčiai, patvirtinti 

kitokie, nei šiuo metu yra, etatinių pareigybių nustatymo kriterijai bei normatyvai ir lėšų 

trūkumas.    

2. Įgyvendinant trečią ir ketvirtą užduotį kai kurie jos siektini rezultatai gali būti nepasiekti dėl 

lėšų trūkumo. 

__________________________  

 

ugdymosi aplinkas 

 

kabinetuose. 

2. Išplėsti WIFI tinklo 

prieinamumą gimnazijos 

mokinių formaliojo ugdymo 

metu bei jo naudojimo 

galimybes mokinių laisvalaikio 

erdvėse.  

matematikos, lietuvių ir anglų kalbų, 

geografijos kabinetuose, organizuoti 

mokytojų mokymai. 

2. Įrengtos nemokamos WIFI tinklo 

prieigos visose gimnazijos ugdymo ir 

mokinių laisvalaikio patalpose.  

 


