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

 

2022 metais progimnazija dirbo vadovaudamasi Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos 2022–2024 

metų strateginiu veiklos planu, kuriuo remiantis parengtas 2022 metų veiklos planas. Progimnazijos 

bendruomenė 2022 metais buvo išsikėlusi tikslą – ugdyti atsakingą asmenybę, stiprinant ugdymo(si) 

patrauklumą ir efektyvumą ir uždavinius – atnaujinti ugdymo turinį siekiant asmeninės mokinių 

pažangos; ugdyti skirtingų gebėjimų ir poreikių mokinius motyvuojančioje aplinkoje. Svariausi 

pasiekimai:  

- 2022 metų elektroninio 4-ų klasių mokinių Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (toliau – 

NMPP) skaitymo rezultatų vidurkis (53,6 proc.) buvo aukštesnis už savivaldybės vidurkį (49,6 

proc.). 6-ų klasių mokinių NMPP matematikos (45,8 proc.) ir skaitymo (65,6 proc.) rezultatų 

vidurkiai buvo aukštesni už savivaldybės vidurkius (matematikos – 45,7 proc., skaitymo – 61,8 

proc.). 8-ų klasių mokinių NMPP gamtos mokslų (55,8 proc.), matematikos (46,3 proc.), skaitymo 

(67,4 proc.), socialinių mokslų (54,2 proc.) rezultatų vidurkiai buvo aukštesni už savivaldybės 

(gamtos mokslų – 54,9 proc., matematikos – 42 proc., skaitymo – 66,4 proc., socialinių mokslų – 

53,7 proc.) ir šalies (gamtos mokslų – 50,7 proc., matematikos – 41 proc., skaitymo – 66,2 proc., 

socialinių mokslų – 49,7 proc.) vidurkius; 

- aktyvi projektinė veikla ir sėkmingas jos įgyvendinimas (tarptautiniai projektai: „Erasmus+“ 

mokyklų mainų partnerysčių projektas KA229 „Diversity is A Fact Inclusion is An Act“, eTwinning 

projektai („Home is where the heart is“, „Learning via Technology and Games“, „Don‘t throw away, 

recycle“, „Box of Inspirations“), „SELFIE – skaitmeninių mokyklų akademija“, „Say Hello to the 

World“; respublikiniai projektai: Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas 

projektas „Stipri bendruomenė – saugus vaikas“, „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir 

diegimas“ (dalyvavimas mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrime), „STEAM ugdymo tobulinimas“, „Skaitmeninės 

švietimo transformacijos („Edtech“) išbandant EdTech sprendimą (Spotiself)“ ir kt.; 

- 2022 m. suteiktas nacionalinis kokybės ženklelis už projektą „DON'T THROW AWAY, 

RECYCLE“; 

- visi 1–8 klasių mokiniai dalyvavo Geros savijautos programoje, 100 proc. panaudotos programai 

skirtos lėšos; 

- 5–8 klasių mokinių akademinių pasiekimų vidurkis 2021–2022 mokslo metais padidėjo 0,14 balo 

(2020–2021 mokslo metais – 7,96, 2021–2022 mokslo metais – 8,10); 

- Iš Ukrainos atvykusių mokinių integracija į ugdymo(si) procesą (2022 m. į progimnaziją buvo 

priimta 17 mokinių, atvykusių iš Ukrainos. Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas jaukios ir saugios 

aplinkos kūrimui, sudarytos galimybės mokytis, gauti nemokamus pietus, mokiniai įtraukti į 

popamokines ir projektines veiklas). 

- visi progimnazijos vadovai dalyvavo projekto „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio 

reformos Lietuvoje lyderiams“ teoriniuose ir praktiniuose mokymuose, skirtuose mokyklų 

vadovams, pavaduotojams ugdymui, norintiems pasirengti diegti mokyklose atnaujinamas pradinio 

ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Taip pat 16 mokytojų dalyvavo mokymuose  



„Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“, siekdami kuo 

sėkmingiau įgyvendinti naująjį kompetencijomis grįstą ugdymo turinį; 

- progimnazija dalyvauja „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje ir pagal 2022–2030 m. Tauragės 

regiono plėtros plano Švietimo pažangos priemonės Nr. LT027-02-01-01 (Universalaus dizaino ir 

Visos dienos mokyklos projektai) įgyvendinime; 

- nuo 2018 metų, kai mokykla tapo progimnazija, mokinių skaičius kasmet didėja (2018–2019 m. m. 

mokėsi 579 mokiniai, 2019–2020 m. m. – 600, 2020–2021 – 646, 2021–2022 m. m. – 652, 2022–

2023 m. m. – 673). 

- progimnazijos rytinėje pusėje įrengtas sveikatingumo (Kneipo) takas. Įrengta poilsio zona  

(edukacinės erdvės) 1–4 klasių mokiniams pradinių klasių korpuso I aukšte. 

 

 

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 

1.1. Inicijuoti ir 

organizuoti 

progimnazijos 

veiklos kokybės 

įsivertinimą, 

plėtojant 

duomenimis grįsto 

valdymo kultūrą. 

Atliktas teminis 

progimnazijos 

veiklos kokybės 

įsivertinimas, 

kurio metu gautos 

išvados ir 

rekomendacijos 

panaudotos 

rengiant 

progimnazijos 

dokumentus 2023 

metams, plėtojant 

duomenimis grįsto 

valdymo kultūrą, 

siekiant 

kryptingos 

pagalbos teikimo 

mokiniams. 

1. Iki 2022 m. lapkričio 

11 d. atliktas teminis 

progimnazijos veiklos 

kokybės rodiklių  

„2.1.2. Ugdymo planai 

ir tvarkaraščiai“, „2.1.3. 

Orientavimasis į 

mokinių poreikius“ ir 

„2.3.2. Ugdymas 

mokyklos gyvenimu“ 

raktinio žodžio 

„Darbinga tvarka“ 

įsivertinimas. 

2. Atlikto progimnazijos 

veiklos kokybės 

įsivertinimo išvados ir 

rekomendacijos 

panaudotos rengiant ir / 

ar įgyvendinant 

progimnazijos 

strateginį, metinį 

veiklos, ugdymo, 

mokytojų ilgalaikius ir 

pagalbos mokiniui 

specialistų planus. 

3. Kryptingos pagalbos 

teikimas mokiniams 

(kiekvienam mokiniui, 

patiriančiam mokymosi 

sunkumų ir turinčiam 

elgesio sutrikimų, 

1. Iki 2022 m. lapkričio 

10 d. atliktas teminis 

progimnazijos veiklos 

kokybės rodiklių  

„2.1.2. Ugdymo planai 

ir tvarkaraščiai“, „2.1.3. 

Orientavimasis į 

mokinių poreikius“ ir 

„2.3.2. Ugdymas 

mokyklos gyvenimu“ 

raktinio žodžio 

„Darbinga tvarka“ 

įsivertinimas. 

2. Atlikto progimnazijos 

veiklos kokybės 

įsivertinimo išvados ir 

rekomendacijos 

panaudotos rengiant 

progimnazijos 2023 

metų veiklos planą, 

metinius pagalbos 

mokiniui specialistų ir 

mokytojų ilgalaikius 

planus, įgyvendinant 

strateginį  veiklos planą.  

3. 36 specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams 

bei 17 iš Ukrainos 

atvykusiems arba iš 

užsienio sugrįžusiems 



parengiamas 

individualus pagalbos 

planas). 

mokiniams buvo 

parengti individualūs 

pagalbos planai. Taip 

pat 33 mokiniams (5–8 

klasių) po 2021–2022 

m. m. I pusmečio buvo 

parengti individualūs 

pagalbos planai, 

padėsiantys įveikti 

mokinio mokymosi 

sunkumus. 

1.2. Koordinuoti 

įgyvendinant  

progimnazijos 

pasirengimą diegti 

atnaujintas pradinio 

ir pagrindinio 

ugdymo bendrąsias 

programas. 

Veiksmingas 

koordinavimas 

įgyvendinant  

progimnazijos 

pasirengimą diegti 

atnaujintas 

pradinio ir 

pagrindinio 

ugdymo 

bendrąsias 

programas, 

siekiant nuolatinio 

vadovų ir 

mokytojų 

profesinio 

tobulėjimo. 

1. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojų ugdymui 

dalyvavimas 

mokymuose, skirtuose 

mokyklų vadovams, 

pavaduotojams 

ugdymui, norintiems 

pasirengti diegti 

mokyklose 

atnaujinamas pradinio ir  

pagrindinio ugdymo 

bendrąsias programas. 

 

 

 

2. Kiekvieno dalyko, 

išskyrus muzikos,  bent 

vienas mokytojas 

dalyvauja mokymuose 

„Bendrojo ugdymo 

mokytojų bendrųjų ir 

dalykinių kompetencijų 

tobulinimas“, siekiant 

kuo sėkmingiau 

įgyvendinti naująjį 

kompetencijomis grįstą 

ugdymo turinį. 

3. Mokymuose 

dalyvavę mokytojai 

pasidalina įgytomis 

žiniomis progimnazijoje 

bei rajone. 

 

 

 

 

 

4. Progimnazijas 

komanda (direktorius ir 

4 mokytojai)  

1. Direktorius, visi 

direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

dalyvavo projekto 

„Parama mokyklų 

vadovams, ugdymo 

turinio reformos 

Lietuvoje lyderiams“ 

teoriniuose ir 

praktiniuose 

mokymuose, siekiant 

geriau pasirengti diegti 

mokykloje 

atnaujinamas pradinio ir  

pagrindinio ugdymo 

bendrąsias programas. 

2. 16 kiekvieno dalyko  

mokytojų dalyvavo 

mokymuose „Bendrojo 

ugdymo mokytojų 

bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų 

tobulinimas“, siekiant 

kuo sėkmingiau  

įgyvendinti naująjį 

kompetencijomis grįstą 

ugdymo turinį. 

 

3. Visi mokytojai,  

dalyvavę mokymuose,   

dalinosi įgytomis 

žiniomis metodinėse 

grupėse, o visi 

socialinių mokslų, 11 

proc. kalbų ir muzikos 

mokytojai dalinosi 

įgytomis žiniomis ir 

rajone. 

4. Progimnazijas 

komanda (direktorius ir 

4 mokytojai) sėkmingai 



bendradarbiauja 

įgyvendinant projekto 

„Skaitmeninio ugdymo 

turinio kūrimas ir 

diegimas“ mokyklų 

veiklos tyrime, skirtame 

pasirengimui diegti 

atnaujintas pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo bendrąsias 

programas su tyrimo 

vykdytoju (Nacionaline 

švietimo agentūra) ir 

teikia informaciją, 

reikalingą tyrimui 

įgyvendinti. 

bendradarbiavo 

įgyvendinant projekto 

„Skaitmeninio ugdymo 

turinio kūrimas ir 

diegimas“ mokyklų 

veiklos tyrime, skirtame 

pasirengimui diegti 

atnaujintas pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo bendrąsias 

programas su tyrimo 

vykdytoju (Nacionaline 

švietimo agentūra) ir 

teikia informaciją, 

reikalingą tyrimui 

įgyvendinti.  

5. Sudaryta 

progimnazijos UTA 

komanda 

(progimnazijos 

direktoriaus 2022-09-29 

įsakymas Nr. VI-387) 

pagal Jurbarko rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus 2022-05-30 

įsakymą Nr. O1-635 

„Dėl ugdymo turinio 

atnaujinimo (UTA) 

įgyvendinimo Jurbarko 

rajono savivaldybėje 

veiksmų ir priemonių 

plano 2022–2023 

metams patvirtinimo“. 

6. Sukurta informacijos 

viešinimo skiltis „UTA“ 

progimnazijos www. 

jnp.lt svetainėje. 

1.3. Projektų 

įgyvendinimas, 

ugdant atsakingą 

asmenybę. 

Įgyvendintos 

suplanuotos 

projektų veiklos, 

ugdant atsakingą 

asmenybę 

(savivoka, 

savivertė, 

socialumas, 

gyvenimo 

planavimas). 

1. Įgyvendintos 

suplanuotos 

„Erasmus+“ projekto 

„Diversity is A Fact 

Inclusion is An Act“ 

veiklos 2022 metams. 

 

 

 

 

2. Įgyvendintos 

numatytos  iš Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų bendrai 

1. Įgyvendintos visos 

suplanuotos 

„Erasmus+“ projekto 

„Diversity is A Fact 

Inclusion is An Act“ 

veiklos 2022 metams 

(vyko 2 mobilumo 

mokytojų ir mokinių 

išvykos į Vengrijos ir 

Turkijos mokyklas). 

2. Įgyvendintos 

numatytos iš Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų bendrai 



finansuojamo projekto 

„Stipri bendruomenė – 

saugus vaikas“ 

numatytos veiklos 2022 

metams. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Įgyvendintos 

numatytos „HUMANA 

PEOPLE TO PEOPLE 

BALTIC“ ir 

Nacionalinės švietimo 

agentūros programos 

„Valgyk protingai“ 

projekto „Sveikai 

valgau – sveikas augu“ 

veiklos 2022 metams. 

 

4. Įgyvendintos 

numatytos Nacionalinės 

švietimo agentūros 

projekte „STEAM 

ugdymo tobulinimas“  

(„Development of 

STEAM education“) 

veiklos 2022 metams. 

 

5. Įgyvendintos 

numatytos Nacionalinės 

agentūros projekto 

„SELFIE–Skaitmeninių 

mokyklų akademija“ 

veiklos 2022 metams. 

 

6. Planuojama pateikti  

paraišką Europos 

Komisijos paskelbtame 

kvietime 2022 m. pagal 

programą „Erasmus+“.  

 

 

 

 

finansuojamo projekto 

„Stipri bendruomenė – 

saugus vaikas“ visos 

numatytos veiklos 2022 

metams. 2022-12-19 

progimnazija gavo 

informaciją iš Europos 

socialinio fondo 

agentūros, kad projektas 

įgyvendintas sėkmingai 

ir padėką už puikų 

darbą.  

3. Įgyvendintos 

numatytos „HUMANA 

PEOPLE TO PEOPLE 

BALTIC“ ir 

Nacionalinės švietimo 

agentūros programos 

„Valgyk protingai“ 

projekto „Sveikai 

valgau – sveikas augu“ 

visos veiklos 2022 

metams. 

4. Įgyvendintos 

numatytos Nacionalinės 

švietimo agentūros 

projekte „STEAM 

ugdymo tobulinimas“  

(„Development of 

STEAM education“) 

visos veiklos 2022 

metams. 

5. Įgyvendintos 

numatytos Nacionalinės 

agentūros projekto 

„SELFIE–Skaitmeninių 

mokyklų akademija“ 

visos veiklos 2022 

metams. 

6. 2022-02-23 

progimnazija pateikė   

paraišką „Healthy future 

starts now“ Europos 

Komisijos paskelbtame 

kvietime pagal 

programą „Erasmus+“, 

tačiau finansavimas 

neskirtas. 



1.4. Dalyvauti 

„Tūkstantmečio 

mokyklų“ 

programoje siekiant 

asmeninės mokinio 

ūgties. 

Gavus Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

sutikimą  

dalyvauti 

„Tūkstantmečio 

mokyklų“ 

programoje 

parengiamas 

Pažangos planas. 

1. Supažindinti 

progimnazijos 

pedagogus su 

„Tūkstantmečio 

mokyklų“ programa iki 

2022-03-31. 

 

2. Progimnazijos 

direktorius ir pedagogų 

atstovai dalyvauja darbo 

grupėje rengiant 

„Tūkstantmečio 

mokyklų“ programos 

Pažangos planą. 

1. Progimnazijos 

pedagogai supažindinti  

su „Tūkstantmečio 

mokyklų“ programa 

Mokytojų tarybos 

posėdyje, vykusiame 

2022-02-23. 

2.1. Esu 

„Tūkstantmečio 

mokyklų“ programos 

įgyvendinimo Jurbarko 

rajono savivaldybėje 

darbo grupės narė 

(Jurbarko rajono 

savivaldybės 

administracijos  2022-

04-12 direktoriaus 

įsakymas Nr. O1-444). 

Kartu su komanda 

rengiau Jurbarko rajono 

savivaldybės Pažangos 

planą (bendras 

komandos sutarimas dėl 

rodiklių ir jų reikšmių, 

kurias įsipareigojama 

pasiekti savivaldybėje, 

Naujamiesčio 

progimnazijos  bendras 

vertinimas – stiprios ir 

tobulintinos veiklos 4 

srityse: lyderystė 

veikiant, įtraukusis 

ugdymas, kultūrinis 

ugdymas, STEAM 

ugdymas). 

2.2. Sudariau darbo 

grupę progimnazijoje 

„Tūkstantmečio 

mokyklų“ programos 

pažangos plano 

rengimui 

(progimnazijos 

direktoriaus 2022-05-04 

įsakymas Nr. VI-174).  

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  



 

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. Progimnazija dalyvavo įgyvendinant projekto 

„Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ 

Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias 

programas veiklos tyrime.  

1. Progimnazijos komanda (direktorius ir 

4 mokytojai) kartu su kitų 29 atrinktų 

šalies mokyklų komandomis pagal 

pristatytą pamokos planavimo įrankį, 

kuris leido išbandyti, kaip suprantama 

kompetencijomis grįsta planavimo 

teorija praktikoje, sukūrė ugdomosios 

veiklos (pasaulio pažinimo pamokos 1A 

klasėje) kortelę.  

2. 2022 m. išleistas elektroninis leidinys 

„Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas 

pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo bendrąsias programas veiklos 

tyrimas“, kuriame publikuojama ir mūsų 

progimnazijos pedagogų patirtis.  

3.2. Jurbarko rajono savivaldybės neformaliojo vaikų 

švietimo programų vertinimas 2022 metais (Jurbarko 

rajono savivaldybės 2019 m. rugsėjo 17 d 

administracijos direktorius įsakymas Nr. O1-1041, 

Jurbarko rajono savivaldybės 2021 m. spalio 25 d 

administracijos direktorius įsakymas Nr. O1-1299). 
 

 

 

 

 

  

2022 m. neformaliojo vaikų švietimo 

(toliau – NVŠ) teikėjų pateiktų programų 

paraiškos įvertintos pagal pateiktus NVŠ 

programos atitikties reikalavimus 

siekiant užtikrinti, kad Europos Sąjungos 

finansinės paramos, bendrojo 

finansavimo ir kitos Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto lėšos 

NVŠ būtų skirtos tik atitiktį 

pasitvirtinusių Švietimo teikėjų 

patvirtintoms NVŠ programoms 

įgyvendinti. Sudaryta galimybė, kad kuo 

daugiau vaikų pagal savo pomėgius 

galėtų dalyvauti NVŠ programų 

veiklose. 

3.3. Gerosios patirties sklaida (seminarai) šalies 

pedagogams.  

Progimnazijoje sėkmingai skatinama 

vadovų ir pedagogų lyderystė siekiant 

pozityvaus jų profesionalumo. 2022-06-

20 pedagogų komanda (direktorius, 2 

pavaduotojai ugdymui ir 2 pedagogai) 

vedė seminarą „Lyderystės ugdymo 

patirtys Jurbarko Naujamiesčio 

progimnazijoje“ Šiaulių Gegužių 

progimnazijos pedagogams, kuriame 

pasidalino patirtimi apie lyderio ugdymo 

galimybės švietimo sistemoje. 2022-10-

18 progimnazijos komanda (direktorius 

ir 4 mokytojai) vedė seminarą „Jurbarko 

Naujamiesčio progimnazijos 

pasirengimo patirtis diegti atnaujintas 

pradinio ir pagrindinio ugdymo 

bendrąsias programas“ Kretingos rajono 

švietimo įstaigų direktoriams, kurio 



metu pasidalino įgyta patirtimi 

rengiantis diegti atnaujintas pradinio ir 

pagrindinio ugdymo bendrąsias 

programas.   

3.4. Dalyvavimas Jurbarko rajono savivaldybės 

Narkotikų kontrolės komisijos darbe 2022 metais 

(Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2022 m. 

gegužės 26 d. sprendimas Nr. T2-123, Jurbarko 

rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. 

sprendimas Nr. T2-249). 

Esu komisijos narė. Įgytos žinios ir 

patirtis panaudojamos formuojant 

neigiamą mokinių požiūrį į neteisėtą 

narkotinių ir psichotropinių medžiagų 

bei kitų cheminių medžiagų ir preparatų 

vartojimą plėtojant švietimą ir 

informuotumą Jurbarko Naujamiesčio 

progimnazijoje. 

 

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.    

4.2.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    
 

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. Vadovavimo ugdymui ir mokymui 

7.2. Švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo 

 

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. Išoriniai veiksniai: teisės aktų kaita, dėl COVID-19 visoje šalyje paskelbtos valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos ir kt. 

9.2. Vidiniai veiksniai: žmogiškieji faktoriai (nedarbingumas ir kt.). 

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)
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