
Valstybinių ir savivaldybių švietimo 
įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) 
vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą 
organizuojančių skyrių vedėjų veiklos 
vertinimo nuostatų 
1 priedas 
 

 
(Švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitos forma) 

 
Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos  

 
Direktorės Rasos Šerpytienės 

 
METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 
2021-01-20 Nr. ________  

Kaunas 
 

I SKYRIUS 
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 
 

(Švietimo įstaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir svariausi rezultatai bei 
rodikliai) 

 
     Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla vykdydama 2019–2021 m. strateginio plano tikslus ir 
nuostatas ir 2020 metų veiklos prioritetus, tikslus, įgyvendina mokinių socialines emocines kompetencijas 
ugdančias prevencines programas bei vykdydama neformaliojo vaikų švietimo programas, teikia mokinių 
poreikius atitinkančias kokybiškas žmogaus saugos, sveikos gyvensenos, kraštotyros, ekologijos krypčių 
neformaliojo vaikų švietimo paslaugas, užtikrina jų prieinamumą ir įvairovę. 
     Pirmas strateginis tikslas “Sistemingas, kokybiškas, integralus ir tęstinis prevencinės pagalbos 
paslaugų teikimas Kauno miesto ugdymo įstaigų vaikams ir bendruomenėms”, 2020 m. buvo 
įgyvendinamas siekiant “Vykdyti prevencinės veiklos, metodinių rekomendacijų bei gerosios patirties 

sklaidą bei teikti specialistų pagalbą Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų mokiniams ir 

bendruomenėms”. 
 Pasiektas maksimalus lauktas rezultatas: 

• nuolatinis informacijos ir gerosios patirties pateikimas mokyklos internetiniame puslapyje ir 
socialiniame tinkle Facebook užtikrino didelį lankytojų skaičių. Mokyklos facebook paskyroje 
sukurta nauja prevencinių edukacijų ir konsultavimo grupė 
(https://www.facebook.com/prevenciniu.edukaciju.). Facebook lankytojų skaičius vidutiniškai per 
mėnesį siekia apie 86,806; mokyklos internetinio puslapio lankytojų skaičius per mėnesį yra apie 
8909.  

• atlikta bendrojo ugdymo prevencinių programų poreikių analizė ir vadovaujantis jos išvadomis, 
parengtos 3 naujos prevencijos programos.  

• prevencinių programų, ugdančių mokinių socialines ir emocines kompetencijas, vykdyme dalyvavo 
apie 15 proc. mokyklų, turinčių 5- 8 klasių mokinius. Programos vykdymo metu buvo konsultuojami 
ir mokyklų bendruomenės atstovai, mokiniai.  Konsultacijose dalyvavusių suaugusiųjų skaičius – 
600, mokinių – 1100.  



     Antrasis strateginis tikslas “Ugdymo prieinamumo, įvairovės ir kokybės užtikrinimas, plėtojant 
neformaliojo vaikų švietimo programų pasirinkimo galimybes, ugdant mokinių kompetencijas”,  2020 m. 
buvo įgyvendinamas siekiant “Atnaujinti Mokyklos veiklos kokybės, vertinimo ir įsivertinimo tvarkos 

aprašą. Gaunami vertinimo ir įsivertinimo rezultatai naudojami veiklos kokybei gerinti “. 

     Pasiektas beveik maksimalus lauktas rezultatas: 

• Atnaujintas Mokyklos veiklos kokybės, vertinimo ir įsivertinimo, aprašas.  

• Mokinių lankomumas neformaliojo ugdymo programų užsiėmimuose siekia 80 %. Mokymosi sutartis 
nutraukusiųjų mokinių skaičius 3 proc.   

• Atliktas tyrimas dėl ugdymo turinio, tęstinumo bei ugdomų kompetencijų ir pateiktos išvados bei 
rekomendacijos.  
Ugdymo turinį 52 proc. respondentų vertina labai gerai; 45 proc. - gerai; 3 proc. – patenkinamai (5 
balų sistemoje): 

� asmeninių kompetencijų ugdymas - 4,18; 
� socialinių kompetencijų ugdymas – 4,10; 
� iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijų ugdymas – 3,30; 
� komunikavimo kompetencijų ugdymas – 4,02; 
� pažinimo kompetencijų ugdymas – 4,65; 
� mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymas – 3,9. 

• Sukurtu tinklinio bendradarbiavimo modeliu tarp mokyklos bei miesto ugdymo įstaigų 
informacijos mainams bei sklaidai naudoja apie 50 % ugdymo įstaigų.  

     Trečiasis strateginis tikslas „Sukurti naujas lauko aplinkas ir modernizuoti esamas edukacines 
aplinkas Mokyklos viduje “, 2020 m. buvo įgyvendinamas siekiant: 

“Aktyvių, veiksmingų ir ugdymą(-si) motyvuojančių IKT priemonių įsigijimas”  
Pasiektas maksimalus lauktas rezultatas: 

• parengtas IKT ir kitų šiuolaikinių priemonių ir užduočių naudojimo pamokose idėjų portfelis; 

• atliktas kompiuterinių programų tikslinio naudojimo pamokose tyrimas, pateiktos išvados;   

• vykdyti 3 IKT priemonių panaudojimo mokymai. Mokymuose dalyvavo 50 mokytojų; 

• atnaujinta kompiuterinė įranga mokomuosiuose kabinetuose, mokytojų darbo vietose; 

• įrengta 12 darbo vietų kompiuterių klasė. 

• iš ES fondų ir savivaldybės lėšomis finansuojamo projekto „Kauno Algio Žikevičiaus saugaus 
vaiko mokyklos infrastruktūros tobulinimas“ nupirkti 3 interaktyvūs ekranai, interaktyvi žaidimų 
aikštelė, virtualios realybės aplinka.   

 
 

II SKYRIUS 
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 
(toliau – užduotys) 

Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 
užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 
rodikliai 

Pasiekti 2020 metų 
mokyklos veiklos 
plane numatytus 
tikslus 
 
 

Pasiekti rezultatai 
pagal rezultato 
vertinimo 
rodiklius 
  
 

2020 - 2021 m. m. 
įgyvendinamų programų 
skaičius (20). 
 

 
 

Iki 2020 m. birželio 30 d. 
kontaktiniu ir nuotoliniu būdu 
buvo vykdoma 18 programų; 
nuo 2020 m. gruodžio 1 d. – 
15 programų. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.  
 

2020 - 2021 m. m. 
programose dalyvaujančių 
mokinių skaičius (2020 m. 
spalio 1 d. duomenimis) ne 
mažesnis nei 1000.  
 
Mokinių skaičiaus 
programose vidurkis (2020 m. 
spalio 1 d. duomenimis) ne 
mažesnis nei 40.  

 
Mokytojų ir vykdomų 
programų skaičiaus santykis 
(2020 m. spalio 1 d. 
duomenimis) ne mažesnis nei 
4/1. 
 
Prevencinio modulio 
programoje dalyvaujančių 
mokinių skaičius ne mažesnis 
nei 200 
 
Mokinių, dalyvavusių 
programose mokinių atostogų 
metu (2020 m.) skaičiaus ir 
NU programose dalyvaujančių 
mokinių (2020 m. spalio 1 d. 
duomenimis) skaičiaus 
santykis ne mažesnis nei 1/4 
 
Vykdytose stovyklose 
dalyvavusių mokinių (2020 
m.) ir NU programose 
dalyvaujančių mokinių (2020 
m. spalio 1 d. duomenimis) 
skaičiaus santykis 1/14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edukacinėse programose 
dalyvavusių mokinių (2020 
m.) ir NU programose 
dalyvaujančių mokinių (2020 
m. spalio 1 d. duomenimis) 
skaičiaus santykis 4,5/1. 

 
2020 m. respublikinių ir 
tarptautinių konkursų 
(varžybų) laureatų 

2020 m. spalio 1 d. 
duomenimis NU programose 
dalyvaujančių mokinių 
skaičius – 1056 
 
 
Mokinių skaičiaus programose 
vidurkis 2020 m. spalio 1 d. 
buvo  
58,5 
 
Mokykloje dirba 67 mokytojai. 
Mokytojų ir vykdomų 
programų skaičiaus santykis 
4,46/1 
 
 
Prevencinio modelio 
programoje dalyvaujančių 
mokinių skaičius buvo 410 
 
 
Kadangi 2020 m. pavasarį ir 
rudenį buvo paskelbta 
ekstremali situacija  
 – karantinas, mokinių 
atostogų metu programų 
organizuota nebuvo 
 
 
Vykdytose stovyklose 
dalyvavo 319 mokinių.  
Dalyvavusių mokinių ir NU 
programose dalyvaujančių 
mokinių (1056) skaičiaus  
santykis buvo 1/0. Tikėtina, 
kad taip nutiko dėl to, kad 
2020 m. birželio mėn. NU 
programas lankantys mokiniai 
gavo NVŠ krepšelį ir turėjo 
galimybes vykti į įv. 
edukacijas, keliones ir kt. 
Todėl, nebuvo būtinybės 
rinktis stovyklas   
 
Edukacinėse programose 
dalyvavo 938 mokiniai. 
Edukacinėse programose 
dalyvavusių mokinių (2020 
m.) ir NU programose 
dalyvaujančių mokinių 3,3/1 
 
Dėl 2020 m. paskelbtos 
ekstremalios  



(nugalėtojų) skaičius ir 
procentinė dalis 0,5 proc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mokymąsi mokykloje 2019 - 
2020 m. m. II pusmetį 
tęsiančių mokinių procentinė 
dalis (2020 m. vasario 1 d. 
duomenimis, lyginant su 2019 
m. spalio 1 d. duomenimis) ne 
mažesnė nei 50 proc. 

 

 Mokymąsi mokykloje 2020- 
2021 m. m. tęsiančių mokinių 
procentinė dalis (lyginant 2020 
m. spalio 1 d. duomenis su 
2019 m. spalio 1 d. 
duomenimis) ne mažesnė nei 
30 proc.  
 
 Mokymąsi mokykloje 
daugiau ilgiau nei trečius 
mokslo metus tęsiančių 
mokinių procentinė dalis 
(lyginant 2020 m. spalio 1 d. 
ir 2017 m. spalio 1 d. 
duomenis) ne mažesnė nei 10 
proc. 

 
Mokinių, dalyvaujančių  
programose, vykdomose 
bendrojo ugdymo mokyklose  
procentinė dalis (2020 m. 
spalio 1 d. duomenimis) ne 
mažesnė nei 50 proc. 

 

Atnaujinta edukacinių ir kitų 
patalpų pagal 2020 m. veiklos 
plane fiksuotus duomenis. 

situacijos - – karantino, 
respublikinių ir tarptautinių 
konkursų (varžybų) pagal 
mokyklos veiklos kryptis 
organizuota nebuvo. Tačiau 
2020 m. Saugaus vaiko 
mokykla dalyvavo 
respublikiniame 
gamtosauginiame projekte 
„Kita forma“. Projekte 
pateiktos 3 pastarųjų metų 
veiklos, atitinkančios projekto 
nuostatus. Laimėta „Metų 
aplinkosauginio ugdymo 
įstaiga“nominacija ir 1000 eur. 
prizas 
 
 
 
 
88 proc.  mokinių tęsia 
mokymąsi mokykloje 
 
 
 
 
 
 
58,33 proc.  mokinių tęsia 
mokymąsi mokykloje 
 
 
 
 
 
 
Mokymąsi mokykloje daugiau 
ilgiau nei trečius mokslo metus 
tęsiančių mokinių procentinė 
dalis yra 12,59 
 
 
 
 
 
Mokinių, dalyvaujančių  
programose, vykdomose 
bendrojo ugdymo mokyklose  
procentinė dalis yra 55 proc. 
 
 
 
Įgyvendinant ES struktūrinių 
fondų ir savivaldybės lėšomis 
finansuojamą projektą „Kauno 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mokomųjų kabinetų  
užimtumas darbo dienomis 
14.00 - 20.00 val. ne mažesnis 
nei (2019 - 2020 m. m. II 
pusmečio ir 2020 - 2021 m. m. 
duomenų vidurkis) 50 proc. 
 
Mokykla pasiekia aukštesnius 
nei bendras miesto vidurkis 
rezultatus (vertinant pagal 
nustatytus rezultato vertinimo 
rodiklius), 2021 m. veiklos 
planas įvertintas gerai, arba 
labai gerai, fiksuota aiški 
dermė tarp įstaigos strateginio 
plano tikslų, uždavinių, 
priemonių, rezultato vertinimo 
rodiklių ir atitinkamų veiklos 
plano aspektų; dokumentuose 
įvardinti tikslai ir priemonės 
orientuoti į mokinių dalykinių 
ir bendrųjų kompetencijų 
ugdymą, pažangą ir 
pasiekimus. 
 

Algio Žikevičiaus saugaus 
vaiko mokyklos 
infrastruktūros tobulinimas“ 
atnaujintos visos projekte 
numatytos vidaus erdvės: 5 
kabinetai, koridorius, aktų salė 
ir priesalis, rūsio patalpos. 
 
 
Mokomųjų kabinetų  
užimtumas darbo dienomis 
14.00 - 20.00 val.  yra 33,34 
proc.  
 
 
 
2020 m. Mokyklos veiklos 
planas įvertintas „gerai“. 
 
 
 

Užtikrinti 
Mokyklos ugdymo 
plano (vykdomų 
programų) 
kokybišką 
įgyvendinimą, 
įstaigos vidaus 
kontrolę, efektyvų 
personalo valdymą, 
teisės aktų 
laikymąsi 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Pasiekti rezultatai 
pagal atitinkamus 
rezultato 
vertinimo 
rodiklius; 
kokybiškas ir 
efektyvus 
mokyklos 
valdymas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mokyklos stebėsenos, išorės 
vertinimo ataskaitose (jei 
buvo vykdyta) ugdymo planas 
(vykdomos programos), 
ugdymo proceso 
organizavimas vertinamas 
labai gerai arba gerai 
 

 Vidaus kontrolės (audito) 
ataskaitose įstaigos veikla 
vertinama gerai (jei 
patikrinimai buvo vykdomi). 
Laiku ir tinkamai įgyvendintos 
nustatytos audito 
rekomendacijos 
 
Absoliuti dauguma (3/4) 
mokinių (mokinių tėvų) gerai 
arba labai gerai vertina įstaigos 
teikiamas ugdymo paslaugas 
 

Mokyklos stebėsenos, išorės 
vertinimo nebuvo vykdyta  
 
 
 
 
 
 
Vidaus 
kontrolės (audito) patikrinimai 
mokykloje nebuvo vykdomi 
 
 
 
 
 
Orientuojantis į tėvų apklausų 
duomenis, į mokinių skaičių, 
kurie nuotolinio ugdymo metu 
nebetęsia veiklos arba yra 
sustabdę programų lankymą, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nenustatyti teisės aktų 
pažeidimai (jei patikrinimai 
buvo vykdomi), negauta 
pagrįstų nusiskundimų 
 
Informacijos teikimo interneto 
svetainėje atitiktis teisės 
aktams vertinama labai gerai, 
arba gerai (jei patikrinimai 
buvo vykdomi), būtina teikti 
informacija interneto 
svetainėje skelbiama tinkamai 
ir nustatytu laiku 
 

Atliekama Mokyklos veiklos, 
finansinių bei materialių ir 
žmogiškųjų išteklių, paslaugos 
gavėjų vertinimo analizė, 
vertinama veiklos perspektyva 
(Analizės duomenys teikiami 
kuruojančiam specialistui kas 
pusmetį) 
 

galima teigti, kad gerai arba 
labai gerai mokykloje paslaugų 
kokybę vertina 85 proc. klientų 
 
 
 
Patikrinimai dėl teisės aktų 
pažeidimų nebuvo vykdomi 
nusiskundimų negauta  
 
 
Patikrinimų, dėl interneto 
svetainėje atitikties teisės 
aktams, nebuvo.  
Teikiama informacija interneto 
svetainėje skelbiama tinkamai 
ir nustatytu laiku 
 
 
 
Atliekama Mokyklos veiklos, 
finansinių bei materialių ir 
žmogiškųjų išteklių, paslaugos 
gavėjų vertinimo analizė 
 
 
 
 
 

Užtikrinti vaikų ir 
mokinių saugumą 
įstaigoje 
 
 
 
 
 
 
  

 

Užtikrintas Kauno miesto 
savivaldybės administracijos 
Švietimo skyriaus vedėjo 2018 
m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 35-
156 įgyvendinimas 
 
Negauta pagrįstų mokinių 
(mokinių tėvų) nusiskundimų 
 

Nefiksuota nelaimingų 
atsitikimų 

Neformaliojo švietimo 
įstaigoje vaiko gerovės 
komisijos nėra, krizinių įvykių 
Mokykloje nefiksuota 
 
Negauta pagrįstų mokinių 
(mokinių tėvų) nusiskundimų 
 
Nefiksuota nelaimingų 
atsitikimų 

Pritraukti Europos 
sąjungos 
struktūrinių fondų, 
kitų fondų, 
respublikinių ir 
tarptautinių 
priemonių, privačių 
rėmėjų,2 proc. 
GPM lėšas, 
užtikrinant veiklų 
kokybę ir numatyto 
rezultato 
įgyvendinimą 
 
 

 

Priimta paraiška 
finansavimui gauti 
 
 
 
 
 
 
Lėšos įsisavinamos, darbai 
įgyvendinami pagal veiklų 
grafiką 
 
Įsisavinus Europos sąjungos 
struktūrinių fondų lėšas 
gaunamos teigiamos Centrinės 

Gautas 388 350 Eur 
finansavimas, iš jų ES lėšomis 
finansuojama 330 098 Eur. 
Projektui  „Kauno Algio 
Žikevičiaus saugaus vaiko 
mokyklos infrastruktūros 
tobulinimas“  
 
Lėšos skirtos vidaus remonto 
darbams atlikti ir prekėms 
pirkti įsisavintos pagal grafiką.  
 
Projektą „Kauno Algio 
Žikevičiaus saugaus vaiko 
mokyklos infrastruktūros 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

projektų valdymo agentūros 
išvados 
 
 
 
 
 
Pritrauktų lėšų suma. 
 
 
 

tobulinimas“ sudaro 2 dalys: 
vidaus patalpų remontas bei 
„Saugaus eismo miestelio“ 
statyba. Statybos darbai bus 
baigti vykdyti 2021 m. 
gegužės mėn. 
 
Iš LR Sveikatos ministerijos 
Visuomenės sveikatos rėmimo 
fondo gauta 34800,60 eur. 
Projekto „Aktyvus Kaunas“ 
įgyvendinimui;  
Paramos, 2 proc. lėšų gauta 
576,11 eur. 
 

 
2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  
2.1.  
 
3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 
Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 
3.1. 100 proc. pedagoginiai darbuotojai įsisavino 
virtualias aplinkas: „Google Meet“, „Microsoft 
Teams“, „Zoom“ 
 

Būtinybė atlikti darbą nuotoliniu būdu, 
paspartino spartesnį IKT technologijų 
įsisąvinimą. Sėkmingai organizuotas 
nuotolinis ugdymas.  

3.2. Tikslinis neformaliojo vaikų švietimo 
finansavimas (mokinio krepšelis).  
Mokinių, gaunančių tikslinio NVŠ mokinio krepšelio 
lėšas, skaičius: 
2020 m. kovo mėn – 776; gegužės mėn. – 391; birželio 
mėn. -  497. 
2020 m. spalio-lapkričio mėn. – 632; gruodžio mėn. – 
624   

Gauta NVŠ mokinio krepšelio lėšų: 
35520,00 eurų.  
Lėšos panaudotos ugdymo priemonėms ir 
paslaugoms įsigyti. 

3.3. Organizuotos vasaros stovyklos, skirtos vaikams, 
augantiems socialiai jautrioje aplinkoje, mokyklose 
gaunantiems nemokamą maitinimą. 

Parengtos 2 naujos vasaros poilsio 
užimtumo programos. 

3.4. Gautos Lietuvos Respublikos sveikatos 
ministerijos Visuomenės sveikatos rėmimo fondo lėšos 
(58001,00 eur.) projektui „Aktyvus Kaunas“ 2019-
2020 m. įgyvendinti. 

2020 m. įsisavinta 34800,60 eurų. Įsigyta 
naujų ugdymo priemonių ir paslaugų: 
sportinio inventoriaus, baldų, 
kanceliarinės prekės ir kt. Pirktos 
trenerių, reklamos ir viešinimo, salių 
nuomos, renginio įgarsinimo paslaugos 

 
4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 
ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 
jų rodikliai 

4.1.    
 



III SKYRIUS 
GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 
 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
(pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 
langelis: 

1 – nepatenkinamai; 
2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 
4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas  1□      2□       3□       4□ 
5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4□ 
5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4□ 
5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir siekiant 
rezultatų 

1□      2□       3□       4□ 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4□ 
 

IV SKYRIUS 
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ 

TOBULINIMAS 
 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas 

atitinkamas langelis 
6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 
6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus vertinimo 
rodiklius Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 
6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 
7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 
7.1. 
 

V SKYRIUS 
KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 
8. 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) 

8.1.   
8.2.   
8.3.   
8.4.   
8.5.   
 



9. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti 
neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

9.1. 
9.2. 
9.3. 

 
VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  
____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  
 
____________________                          __________                    _________________         __________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                                     (vardas ir pavardė)                      (data) 
įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  
savivaldos institucijos įgaliotas asmuo /  
darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 
 
11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
 
______________________               _________               ________________         __________ 
(valstybinės švietimo įstaigos savininko          (parašas)                        (vardas ir pavardė)                       (data) 
teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 
(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos; 
savivaldybės švietimo įstaigos atveju – meras) 
 
Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 
 
Susipažinau. 
____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 
 
 


