ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ELEKTRĖNŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORĖS
VIDOS MIKALAJŪNIENĖS 2018 METŲ VEIKLOS ĮVERTINIMO,
PAREIGINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES IR 2019 METŲ VEIKLOS
UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2019 m. vasario 27 d. Nr. V.TS-44
Elektrėnai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo
apmokėjimo įstatymo 14 straipsnio 3, 4 ir 9 dalimis, Elektrėnų savivaldybės tarybos 2018 m.
gruodžio 27 d. sprendimu Nr. V.TS-248 patvirtinto Elektrėnų savivaldybės švietimo (išskyrus
švietimo pagalbos) įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo 9 ir 11 punktais, Elektrėnų
savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Įvertinti labai gerai Elektrėnų švietimo paslaugų centro direktorės Vidos Mikalajūnienės
2018 metų veiklą.
2. Nustatyti:
2.1. nuo 2019 m. kovo 1 d. (vieniems metams) Elektrėnų švietimo paslaugų centro direktorei
Vidai Mikalajūnienei 20 procentų pareiginės algos kintamąją dalį;
2.2. Elektrėnų švietimo paslaugų centro direktorės Vidos Mikalajūnienės 2019 metų veiklos
užduotis (pridedama).
Šis individualus administracinis aktas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo, įteikimo arba
pranešimo apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus)
suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai, adresu:
Vilniaus g. 27, Vilnius, arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui, adresu: Žygimantų g. 2,
Vilnius.

Mero pavaduotojas

Arvydas Vyšniauskas

Elektrėnų savivaldybės tarybos
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sprendimo Nr. V.TS-44
1 priedas

ELEKTRĖNŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORĖS
VIDOS MIKALAJŪNIENĖS
2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS

Užduotys

Siektini rezultatai

1. Parengti Elektrėnų
savivaldybės neformaliojo
suaugusiųjų švietimo ir
tęstinio mokymosi 2020–
2022 m. veiksmų plano
(toliau – NSŠ).

1. Siekiama nuoseklios ir
tarpinstituciniu
susitarimu
grįstos
neformaliojo
suaugusiųjų švietimo plėtros
savivaldybėje.
2.
Koordinuojamas
NSŠ
veiksmų plano vykdymas
savivaldybėje.
1. Vykdomas metodinės
veiklos efektyvinimo Elektrėnų
savivaldybėje tęstinumas
2. Stiprinami tarpdalykiniai
ryšiai.

2. Tęsti metodinės veiklos
efektyvinimo priemones
savivaldybėje.

3. Organizuoti Elektrėnų
švietimo paslaugų centro
(toliau – Centras) veiklos
įsivertinimą kokybės
vadybos ir strateginio
planavimo kontekste.

Vadovaujantis institucijų,
vykdančių mokytojų ir
švietimo pagalbą teikiančių
specialistų kvalifikacijos
tobulinimą, Veiklos vertinimo
ir akreditacijos taisyklėmis,
atliekamas Centro veiklos
įsivertinimas ir numatytos
veiklos tobulinimo galimybės.

4. Ieškoti galimybių
dalyvauti savivaldybės ir
šalies projektinėje
veikloje.

Dalyvaujama rengiant ir
įgyvendinant projektus, kurie
didina neformaliojo
suaugusiųjų švietimo renginių
apimtis.

5. Koordinuoti
Pedagoginės psichologinės
tarnybos (toliau –
Tarnyba) 2019 m. veiklos
plano įgyvendinimą.

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis vertinama, ar
nustatytos užduotys įvykdytos)
1. Organizuoti 2 savivaldybės NSŠ
plano programų teikėjų
pasitarimai.
2. Parengtas NSŠ 2020–2022 m.
veiksmų planas ir patvirtintas
Elektrėnų savivaldybės tarybos
sprendimu (IV ketvirtis).
1. Organizuoti ne mažiau kaip 2
savivaldybės mokyklų metodinės
tarybos pasitarimai.
2. Organizuota ne mažiau kaip 50
gerosios patirties sklaidos renginių
savivaldybėje.
1. Parengtos Centro 2018 m.
veiklos vertinimo išvados (I–-II
ketvirtis) ir paskelbtos www.espc.lt.
2. Centro veiklos pažanga aprašyta
pagal subalansuotų rodiklių
metodiką.
3. Numatytos centro veiklos
tobulinimo kryptys.

Inicijuotas ir / ar organizuotas ne
mažiau kaip dviejų projektų
paraiškų rengimas ir / ar
įgyvendinimas (pareiškėjo arba
partnerio pozicijoje), finansuojamų
iš savivaldybės, valstybės biudžeto
ar ES lėšų.
Teikiama efektyvi pagalba
1. Įgyvendintos Tarnybos 2019 m.
savivaldybės švietimo
veiklos plane numatytos
įstaigoms specialiojo ugdymo
prioritetinės veiklos
ir / ar švietimo pagalbos srityje. 2. Organizuotas dviejų projekto
paraiškų įgyvendinimas.

2
Tarnybos švietimo pagalbos
specialistų profesinis
tobulėjimas darbui su vaikais,
turinčiais autizmo spektro
sutrikimą

1. Tarnybos specialistų įgyta
kvalifikacija darbui su vaikais,
turinčiais autizmo spektro
sutrikimą.
2. Organizuotas mokytojų ir
mokytojų padėjėjų, dirbančių su
specialiųjų ugdymosi poreikių
turinčiais vaikais / mokiniais,
konsultavimas – atvejų aptarimas

Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti
neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu)
1. Ilgalaikis nedarbingumas
2. Teisės aktų pasikeitimas/ nebuvimas
3. Darbuotojų kaita
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