
Kauno miesto savivaldybes administracijos

Svietimo skyriaus vedejo

2or8 m. (Au;il & a. isakymo Nr.Jfi4,/E
27 priedas

KAUNO SENAMIESdIO PROGIMNAZIJA
(Svietimo lstaigos pavadinimas)

GITA LEVICKIENE
(vadovo vardas ir pavarde)

2018 METAMIS NUSTATOMOS METINES VEIKLOS UZOUOTYS

AP/E -oli>&{Nr. W /A.- /fo
Kaunas

Einamqjq metq uZduotys
(nustatomos ne maZiau kaip .) ir ne daugiau kaip 5 uZduotys)

Uiduotys Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai

(kuriais vadovauiantis vertinama,
ar nustatytos uZduotys ivykdytos)

Pagerinti 2018
metq
progimnazijos
mokiniq mokymosi
pasiekimus.

1. Auk5tesni lygi pasiekusiq mokiniq
skaidius 4 ir 8 klasese metiniuose
pasiekimuose bus 4 % auk5tesni nei
2017 n.
2. NMI']P rczultatai visq dalykq
rezlltatai bus aukStesni nei Kauno
miesto vidurkis ir 5Yo aukStesni nei
Lietuvos didmiesdiq vidurkis.
2. NMI'}P 6 ir 8 klasese skaitymo,
matemiltikos ir socialiniq mokslq
patikrinime aukStesni lygi pasieks 3
o/o dau,g;iau mokiniq nei 2017 m.
3. fgyvendinta ES projekto
,,SiuolaLikind mokymosi aplinka -
individuali mokinio paLanga" veikla.

1.2018 metq mokymosi
pasiekimq suvestines ir analizes.
2.2018 metq NMPP rezultatq
ataskaita, parengta NEC.
3. Projekto ataskaitos, veiklq
planai (EFSA).

Pasiekti
progimnazijos
mikroklimato
pokydiq.

1. {gyvendinta viena patydiq programa
,,fveikiame kartu".
2. Mokiniq savijautos, patydiq
rodikliai 6 ir 8 klasese dides iki 0,2
balo.
3. Kultiiros rodiklis 4 ir 8 klasese
dides 0,1 balo.
3. Laikr:masi vaiko geroves
uZtikrinimo mokykloje tvarkos.

1, fgyvendinta prevencij os
programa (sutartis su programq
tiekeju).
2.2018 m. mokiniq apklausos
duomenimis fiksuoti savij autos,
patydiq, mokyklos kultlros
rodikliq pokydiai.
3. Kauno miesto savivaldybes
administracijos Svietimo skyriaus
vedejo 2018 m. kovo 9 d. isakymo
,,Ddl vaiko geroves uZtikrinimo
Kauno miesto ugdymo istaigose"
Nr. 35- I 56 igyvendinimas.



Pasiekti
progimnazijos
patalpq atitikim4
Higienos normq
reikalavimams.

l. fteisinta palepes daline statyba.
2. fsig;4as higienos pasas-leidimas,
3. Atlil(i pastato, sporto sales, tualetq
remonlo darbai 2018 m.
4. UZtikrinti vidaus darbo kontrolg.

L Progimnazijos paso-leidimo
dokumentai gauti iki 2018 m. 1l
mdn.
2. Remonto darbq priemimo aktai
ir jq datos.
3. Vidaus darbo kontrole
r,'ertinama gerai.

Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali btiti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali turoti
neigiamos itakos Siq uiduoiliq ivykdymui)

Ilgalaikis nedarbingumas.
vietimo politikos kaita.

Finansiniq iStekliq tr[kumas, vieSqjq
velavimas.

remonto darbq pirkimq procedlrq, remonto darbq

Svietimo skyriaus vedejas Virginijus MaZeika
(Vardas, pavarde)

Kauno miesto savivaldybes administracijos

Suderinta

20 ............:i............:.....-..-.'.-..
(Vardas, pavarde)

SusipaZinau, sutinku:

([staigos vadovas) (paraias)
Gita Levickiene
(Vardas, pavarde)



l Sraiias

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
Svmrnlo sKyRIAUS vEDnJAS

ISAKYMAS
DEL KAUNO MIESTO S,AVIVALDYBES BENDROJO UGDYMO MOKYKLU VADOVU

2018 NIETU VETKLOS UzDUOtrg XUSTATYMO

2018 m. geguZes 2 d. Nr. 35-276

Kaunas

Vadovaudamasis Valstybiniq ir savivaldybiq Svietimo istaigq (i5skyrus auk5t4sias

mokyklas) vadovq, jq pavaduotojq ugdymui, ugdym4 organizuojandiq skyriq vedejq veiklos

vertinimo nuostatq, patvirtintq Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo

27 d. isakymu Nr. Y-279 ,,.Del Valstybiniq ir savivaldybiq Svietimo istaigq (i5skyrus aukSt4sias

mokyklas) vadovq, jq pavaduotojq ugdymui, ugdym4 organizuojandiq skyriq vedejq veiklos

vertinimo nuostatq patvirtinimo" ir Kauno miesto savivaldybes tarybos 2018 m. balandlio 24 d.

sprendimu Nr. T-194:

l. N u s t at au 2018 metqveiklos uZduotis Siems Kauno miesto savivaldybes bendo.io

ugdymo mokyklq vadovams:

1 . 3 . Pro gim naziju,y vadovams :

1.3.14. Kauno Se.namiesdio progimnazijos direktorei Gitai Levickienei (27 priedas);

2. Sis isakymas gali b[ti skundZiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso

ar Lietuvos Respublikos administraciniq bylq teisenos istatymo nustatyta tvarka.

Skyriaus vedejas Virginijus MaZeika

ISraSas tikras

Kauno miesto savivaldybes administraciiostrybr vvriausioji specin I iste

Vio-l6ta Starkuvien0
2 M.8. 
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