
(Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų 

pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo 

išvados forma) 

  
 

Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis centras 
 (švietimo įstaigos pavadinimas) 

  

Direktorės pavaduotojos ugdymui Kristinos Zmitrovič 
 (darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė) 

 

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA 

  

2019-01-30 Nr. ________ 
                                                                          (data) 

Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis centras 
(sudarymo vieta) 

  
I SKYRIUS 

PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI 

  

1.  Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

 

Metinės užduotys 

(toliau – užduotys 

 
Siektini 

rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1.Parengti ir 

įgyvendinti 

mokykloje 

etatinio mokytojų 

darbo 

apmokėjimo 

tvarką. 

Sklandžiai 

pereiti prie 

etatinio 

mokytojų darbo 

apmokėjimo, 

siekiant išvengti 

socialinės 

įtampos. 

Parengta ir 

įgyvendinta etatinio 

mokytojų darbo 

apmokėjimo tvarka 

mokykloje. Visi 

mokyklos darbuotojai 

supažindinti ir dirba 

pagal naują darbo 

apmokėjimo sistemą. 

Parengti mokytojų 

pareigybių aprašai. 

Direktorės įsakymu  2018-08-24 

V-104  sudaryta darbo grupė   

,,Dėl mokyklos mokytojų 

pareigybės aprašų rengimo”. 

Rengiant aprašą, darbo grupė 

suderina su kuruojamų dalykų 

mokytojais ir susipažindina 

pasirašytinai. Dalyvavau  2018-

06-28  seminare “ Švietimo 

įstaigų darbo užmokesčio 

reforma nuo 2018-09-01”. 

Parengta ir užpildyta 

pasirengimo lentelė skaičiuoti 

etatus, panaudota ŠMM 

skaičiuoklė. Parašyti ir 

patvirtinti Direktorės įsakymu  

2018-09-03 V -   mokytojų 



tarnybinių atlyginimų 

koeficientai, etatų dydžiai.         

Mokytojų tarybos posėdžiuose   

2019-09-........ Nr. MT -buvo 

pateikta informacija apie etatinį 

apmokėjimą. Paruoštas ir 

suderintas su biudžetinių įstaigų 

buhalterijos apskaitos 

ekonomiste pareigybių sąrašas. 

 
 
 

2.Vykdyti 

ugdomosios 

veiklos 

organizavimą, 

kokybės 

stebėseną bei 

analizę. 

Įgis naujų 

profesinių 

kompetencijų. 

Žinias  pritaikys 

savo veikloje. 

Įgyvendinta ne 

mažiau kaip viena 

priemonė, pritaikant 

įgytas žinias bei patirtį 

seminaruose, 

mokymuose ar kitose 

ugdymo įstaigose. 

Stebėtos ir 

išanalizuotos 

kuruojamų dalykų 

mokytojų veiklos. 
 

Direktorės įsakymu 2018-09 -   

Nr. V-  patvirtintas mokytojų ir 

mokinių tvarkaraštis, mokytojų 

ir mokinių budėjimo grafikas. 

Apie mokinių ugdymosi 

pasiekimus, pasibaigus 

trimestrui, informuoju Mokytojų 

tarybą ( 

2018-03-   Nr. MT- 

2018-06-   

2018-11 

Sistemingai vykdau gamtos 

mokslų, etikos, socialinių 

mokslų, informacinių 

technologijų ir matematikos 

pedagoginio proceso stebėseną: 

2018-03-12 iki 03.23 

2018-10-12 iki 10.15 

(metodinės grupės susirinkimo 

protokolai)   

 

3.Tobulinti ir 

skatinti savo bei 

 darbuotojų 

profesinę 

kompetenciją. 
 

Dalyvauti 

kvalifikacijos 

kėlimo 

mokymuose, 

seminaruose, 

konferencijose. 

Mokymų, seminarų ir 

kitų kvalifikacijos 

kėlimo priemonių 

pažymėjimai. 

Dalyvavau kvalifikaciniuose 

renginiuose apie 40 valandų per 

2018 metus. Pedagogų 

kvalifikacijos kėlimo ir 

tobulinimo planas buvo 

patobulintas, vadovaujantis 

mokyklos prioritetais. Pateikta 

mokyklos darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimo 

apskaita pagal ketvirčius. 2017 

m. apie 82 proc. mokytojų 

dalyvavo seminaruose (130 

dienų). 2018 m. jau 89 proc. 

(180 dienų). Vyko mokytojų 

apklausa „ Ką mokytojai 

tobulino ir pritaikė savo darbe 



po kvalifikacijos tobulinimo?“  

Apklausoje dalyvavo 35 proc. 

mokytojų. Kvalifikacijos 

pažymėjimai. 
 
 

 4. Užtikrinti 

saugumą 

mokykloje. 

 

Kurti saugią 

aplinką. 
 

Parengtas mokyklos 

mokytojų ir mokinių 

tvarkaraštis, sudaryti 

mokytojų ir mokinių 

budėjimo grafikai. 

Visa bendruomenė 

dalyvauja, užtikrinant 

tvarką ir saugumą 

mokykloje. 

Direktorės įsakymu  sudarytos 

darbo grupės ,,Mokinių ir 

mokytojų veiklos kabinetuose 

saugos ir sveikatos taisyklės”     

( 2018-12 Nr. V- …..) bei 

,,Mokinių, išvykusių už 

mokyklos ribų, saugos ir 

sveikatos instrukcija”                                              

( 2018-                                 ), 

atnaujinta ir pateikta dalyko 

mokytojams, klasės vadovams.  

Yra mokyklos skaitykloje bei 

kabinetuose pagal poreikį. 

Mokiniai supažindinti su 

instrukcijomis pasirašytinai 

instruktavimo registravimo lape. 

Nuolat vyksta mokinių ir 

mokytojų budėjimas mokykloje 

pertraukų metu (patvirtintas 

direktorės įsakymu 2018-09-  

.Nr. V-) (grafikas pakabintas 

mokytojų kambaryje). Su klasės 

vadovais per klasės valandėles 

aptarėme  mokinių budėjimo 

grafiką. Mokinių budėjimas 

mokykloje padeda užtikrinti 

saugumą per pertraukas. Tokiu 

būdu jie  įtraukiami į socialinę 

veiklą.  

 

    

 

 

2. Einamųjų 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) 

1. Pasirengti ir įgyvendinti naują  

etatinio apmokėjimo  tvarką. 

Remiantis naujais teisės 

aktais pakeisti darbo 

apmokėjimo tvarką, 

mokytojų etatų sąrašus ir 

pareigybių aprašus. Visi 

pokyčiai įgyvendinti 

sklandžiai. 

Pasirengti  ir pereiti prie naujo 

etatinio darbo apmokėjimo 

sistemos iki 2019-09-01. 

2.Stiprinti 6-8 klasių mokytojų 

ir tėvų pedagoginį švietimą. 

Paregti priemones 

stiprinančias tėvų ir 

mokytojų ryšį, gerinti 

moksleivių pažangą. 

Aptarti su klasės vadovais tėvų 

švietimo galimybes ir numatyti 

priemones gerinti tėvų 

atsakomybę už mokinių 

mokymąsi ir elgesį mokykloje. 

3. Stiprinti darbą su gabiais 

mokiniais. 
Informuoti apie gabių 

mokinių veiklą mokyklos 

bendruomenę. 

Kiekvienos metodinės grupės 

pirmininkai kartu su mokytojais 

sudarys planą, parengs 

edukacinį renginį, stebės ir 

informuos apie rezultatus 

mokyklos bendruomenę. 

Moksleivių pasiekimai bus 

viešinami mokyklos svetainėje. 

  

   

 

3. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti 

neigiamos įtakos šioms užduotims įvykdyti) 

(pildoma kartu suderinus su valstybinės ir savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias 

mokyklas) (toliau – švietimo įstaiga) vadovo pavaduotoju ugdymui, ugdymą organizuojančio 

skyriaus vedėju) 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS 



PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS VERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ 

TOBULINIMAS 

 

4. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis vertinimas 

 

Užduočių įvykdymo aprašymas Pažymimas atitinkamas 

langelis 

4.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo 

rodiklius 
Labai gerai ☐ 

4.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

4.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 
Patenkinamai ☐ 

4.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

5. Pasiūlymai, kurios kompetencijos turėtų būti tobulinamos 

(nurodoma, kokie ar kurios srities mokymai siūlomi) 

 

5.1. 

5.2. 

 

III SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

6. Vertinimo pagrindimas ir siūlymai:  _________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

____________________                 __________                    _________________         __________ 



(tiesioginio vadovo pareigos)                          (parašas)                                 (vardas ir pavardė)                      

(data) 

 

Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku / nesutinku: 

(ko nereikia, išbraukti) 

 

______________________                 __________                    _________________         

__________ 

(pavaduotojo ugdymui, ugdymą 

organizuojančio skyriaus vedėjo pareigos)         (parašas)                                  (vardas ir pavardė)                    

(data) 

 

Veiklos vertinimo išvadai pritarta / nepritarta: 

(ko nereikia, išbraukti) 

 

____________________                 __________                    _________________         __________ 

(Darbuotojų atstovavimą                                 (parašas)         (vardas ir pavardė)                       

(data) įgyvendinančio asmens pareigos) 

 

 

Galutinė veiklos vertinimo išvada ______________________. 

 

____________________                 __________                    _________________         __________ 

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      

(data) 

 

 

 


