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Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus 

aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos 

ataskaitai  

priedas 

 

KLAIPĖDOS R. KETVERGIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA 
 (švietimo įstaigos pavadinimas) 

 

GENDRUTIS BURBULIS 
(švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) 

 

METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2020 m. kovo ______ d. Nr. T27- 
 

Ketvergiai 
 

V 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. Skatinti ir plėtoti mokinių 

ir darbuotojų lyderystę. 

Tarptautinių ir nacionalinių 

projektų vykdymas.  

Mokytojai, pagalbos mokiniui 

specialistai inicijuoja, dalijasi 

gerąja praktine patirtimi ir 

organizuoja respublikinius, 

rajoninius renginius 

(seminarai, pasitarimai, 

olimpiados). 

Vykdomi tarptautiniai 

nacionaliniai projektai 

(„Kengūra“, „Olimpis“, 

„Bebras“ ir kt.). 

Organizuojami kvalifikacijos 

kėlimo renginiai, seminarai. 

Mokiniai dalyvauja 

tarptautinėse programose, 

olimpiadose, renginiuose.  

9.2. Naujų edukacinių erdvių 

kūrimas ir senų atnaujinimas   

dalyvaujant projektuose. 

Dalyvauti Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos 

organizuojamuose projektuose: 

ES struktūrinių fondų 

finansavimo projektas 

„Ikimokyklinio ir bendrojo 

ugdymo mokyklų veiklos 

tobulinimas“. 

„Mokyklų tinklo efektyvumo 

didinimas Klaipėdos rajone“. 

Dalyvavimas tarptautiniame 

projekte „Let' s do lt!“. 

Tinklinio aikštelės, vaikų 

žaidimų aikštelės ir 

treniruoklių įrengimas.  

Matematikos kabineto 

įrengimas, atnaujinimas pagal 

šiuolaikinius reikalavimus ir 

informacinių technologijų 

papildomas įdiegimas 

(interaktyvus ekranas, 

planšetiniai kompiuteriai). 

Gamtos ir informacinių 

technologijų kabineto 

įrengimas (interaktyvus 

ekranas, kompiuteriai)  su 

paruošiamąja patalpa. 

Apie 30 mokinių vieną savaitę 

vyksta į užsienio šalis, keičia 

ugdymo erdves, mokosi, 
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 bendrauja su kitų šalių 

moksleiviais. 

9.3. Dailės – technologijų 

kabineto įrengimas. 

Kadangi formuosime  du 

penktos klasės komplektus,  

mokykloje trūksta patalpų  

ugdymo proceso vykdymui. 

 

Naujai įrengtas dailės–

technologijų kabinetas: 

išdažomos sienos, lubos, 

įvedamas vandentiekis. 

Baldų ir įrangos pirkimas. 

 

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 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. 

Direktorius                                        __________                    Gendrutis Burbulis        __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 


