
 

 

PANEVĖŽIO VYTAUTO ŽEMKALNIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 

A R T Ū R O   T OT I L O  

METINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS 
 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, 

kokybiniai, laiko ir kiti, kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

1.1.Pasirengti ir įgyvendinti 

mokytojų etatinio darbo 

užmokesčio sistemos 

(MEDUS) modelio 

nuostatas.  

Parengti reikiami 

dokumentai, susitarta su 

bendruomene dėl MEDUS 

įgyvendinimo principų ir 

pradėtas įgyvendinti 

MEDUS modelis 

gimnazijoje nuo 2018 m. 

rugsėjo 1 d. 

1. Parengti ir patvirtinti lokalūs teisės 

aktai (MEDUS tvarkos aprašas, darbo 

tvarkos taisyklės ir kiti), 

reglamentuojantys MEDUS 

įgyvendinamą. 

2. Patvirtintas pedagoginių darbuotojų 

pareigybių sąrašas. 

3. Patvirtinti pedagoginių darbuotojų 

pareigybių aprašymai. 

4. Papildytos pedagoginių darbuotojų 

darbo sutartys. 

5. Įvykdytos darbuotojų informavimo ir 

konsultavimo procedūros, darbuotojai 

pasirašytinai supažindinti su 1, 3,4 

punktuose minimais dokumentais. 

1.2. Užtikrinti sklandų 

ugdymo proceso 

organizavimą pagal 

pradinio ugdymo ir 

pagrindinio ugdymo 

programas, taikant 

Humanistinės kultūros 

ugdymo menine veikla 

sampratos elementus 1, 5, 9 

(I gimnazijos) klasėse. 

 

 

Ugdymo procesas pradinio 

ugdymo ir pagrindinio 

ugdymo I pakopos 

mokiniams atitinka 

ugdymo(si) standartus; 1, 5, 

9 (I gimnazijos) klasių 

mokiniai ugdomi pagal 

patvirtintą meninio ugdymo 

pagal Humanistinės 

kultūros sampratą 
programą. 

1. Patvirtinti gimnazijos nuostatai. 

2. Parengtas, suderintas  ir patvirtintas 

gimnazijos 2018-2019 m.m. ugdymo 

planas, kuriame atsispindi Humanistinės 

kultūros ugdymo menine veikla 

sampratos elementai.  

3. Parengta ir patvirtinta Meninio ugdymo 

pagal Humanistinės kultūros sampratą 

programa. 

4. Ugdymo planui įgyvendinti yra 

reikiami intelektualiniai (darbuotojai) ir 

materialiniai resursai (įrengtas papildomas  

dailės kabinetas). 

5. Nuo 2018-09-01 1, 5, 9 (I gimnazijos) 

klasių mokiniai mokosi pagal pradinio 

ugdymo ir pagrindinio ugdymo 

programas, kuriose taikomi Humanistinės 

kultūros ugdymo menine veikla sampratos 

elementai (vizualiojo meno (dailė, 

technologijos) ir scenos menų (šokis, 

muzika, teatras). 

1.3. Atnaujinti 1978 m. 

korpuso erdves ir aprūpinti 

jas reikiamais 

materialiniais-techniniais 

resursais, sudaryti 

mokiniams saugias ir 

kokybiškas ugdymosi 

sąlygas. 

1978 m. korpusas 

aprūpintas reikiamais 

materialiniais ir techniniais 

resursais. Aprūpinimas 

atitinka pradinio ugdymo ir 

pagrindinio ugdymo I 

pakopos aprūpinimo 

standartus. 

1. Įrengti 2 kabinetai pradinių klasių 

mokiniams ir 2 kabinetai penktų klasių 

mokiniams. 

2. Įrengtos šiuose kabinetuose 

besimokantiems mokiniams reikiamos 

erdvės (įrengta pertvara). 

3. Aprūpinti 4 kabinetai reikiamais 

mokykliniais baldais.  

4. Įsigytos ir ugdymo procese naudojamos 

IT priemonės. 

 


