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KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
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Nr. .
Klaipėda
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 54 straipsnio 3 dalimi, Klaipėdos
miesto savivaldybės Švietimo skyriaus nuostatais, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. AD1-81,
t v i r t i n u 2022 metų veiklos prioritetus švietimo srityje:
1. Profesinis pedagogų skaitmeninio raštingumo tobulinimas (gilinimas), naudojant
informacines komunikacines technologijas ir skaitmeninį ugdymo turinį.
2. Mokinių pasiekimų ir veiksmingos švietimo pagalbos įvairių gebėjimų mokiniams
(vaikams) teikimo gerinimas, taikant mokinio (vaiko) pažangos matavimo sistemą.
3. Duomenų analize ir įsivertinimu pagrįstos švietimo turinio ir vadybos kokybės
užtikrinimas, kuriant savivaldos, socialinės partnerystės ir vadovų lyderystės darną.
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