
(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 OdetosBazarnienės 
 (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 

1.1.Vykdyti 

ugdomosios 

veiklos 

organizavimo 

(kuruojamų 

dalykų) ir 

kokybės stebėseną 

bei analizę. 

Įgytosnaujosprofesi

nėskompetencijosirp

ritaikytosmokyklosv

eikloje. 

Pagerėskuruojamųd

alykųmokytojųveikl

ospriežiūroskokybė. 

Stebėtosirišanaliz

uotoskuruojamųd

alykųmokytojųpa

mokos, 

neformaliojovaik

ųšvietimoveikla. 

Pamokoseirneformaliojovaikųšvieti

moužsiėmimuosesėkmingaimokytoja

idiferencijuojairindividualizuojaugd

ymoprocesą, 

skatinamokiniųįsivertinimą, 

stebiirfiksuojamokinioindividualiąpa

žangą. 

1.2.Inicijuoti 

irorganizuotiauk

lėtojųpatirtiesskl

aidąbendradarbi

aujant. 

Kiekvienas 

auklėtojas stebi, 

analizuoja  

pasirinktas kolegų 

veiklas ir jas aptaria-

apibendrina 

(metodinėse 

Parengti klasės 

vadovų planai, 

kuriuose 

atsispindi 

dalijimasis gerąja 

patirtimi. 

Kiekvienas auklėtojas stebėjo, 

analizavo  kolegų veiklas, dalijosi 

gerąja patirtimi. 



grupėse). 

1.3. Skatinti 

mokyklos 

mokinių ir 

mokytojų aktyvų 

dalyvavimą 

pilietinėje, 

socialinėje 

bendruomenės 

veikloje 

Paremtos iniciatyvos 

ir sudarytos 

galimybės aktyviai 

dalyvauti rengiant ir 

įgyvendinant 

projektų programas, 

puoselėjant 

mokyklos tradicijas, 

organizuojant 

renginius. 

Vykdyti 

projektinę veiklą, 

skatinančią 

puoselėti 

vertybes, 

ugdančias 

mąstymą, 

kūrybingumą, 

lyderystę. 

Sėkmingai įgyvendintos Lietuvos 

nepriklausomybės 100- mečiui skirtų 

renginių planas. Parengtos ir 

įgyvendintos ne mažiau kaip dviejų 

projektų programos. Į veiklą įtraukti 

visi bendruomenės nariai. 

1.4.Užtikrinti, 

kad mokyklos 

veiklos kokybės 

įsivertinimo 

išvados padėtų 

tobulinti 

mokyklos 

veiklą. 

Atsižvelgiant į 

mokyklos veiklos 

kokybės 

įsivertinimo 

išvadas,kryptingai 

planuoti ir spręsti 

problemines veiklos 

sritis. 

1.Tobulinti 

individualizavimą ir 

diferencijavimą 

ugdymo proceso 

veikloje. 

2.Skatinti 

bendruomenės 

įsitraukimą į 

ugdymo proceso 

tobulinimo veiklą.  

 

Išanalizuoti 

ilgalaikiai 

mokomųjų dalykų 

planai, pateikti 

siūlymai šiai 

sričiai tobulinti. 

Parengtasirpradėtasįgyvendintimoky

klosveikloskokybėsįsivertinimotobul

inimoplanas. 

1.5. 

Keltikvalifikacij

ą. 

Išklausyti  ne 

mažiaukaip 

40valandųtrukmėsk

valifikacijoskėlimos

eminarai. 

Per 2018 

metusišklausyti20

6 

valandųtrukmėsk

valifikacijoskėlim

okursai,seminarai. 

2018 m. balandžio 3d. – gegužės 

18d.dalyvavimas 

kvalifikacijostobulinimokursuose 

,,Mokyklosvadybospagrindai” (200 

val.), 2018 m. vasario 23d. 

dalyvavimaskvalifikacijostobulinimo

seminare 

,,pedagogoveiklosvertinimopokalbis: 

vadybinisaspektas” (6 val.). 



 

 

2. Einamųjųmetųužduotys 

(nustatomos ne mažiaukaip 3 ir ne daugiaukaip 5 užduotys) 

 

Užduotys Siektinirezultatai 

Rezultatųvertinimorodikliai 

(kuriaisvadovaujantisvertinama

, 

arnustatytosužduotysįvykdytos) 

2.1. 

Organizuotimokyklostradicinius

,neformaliojošvietimorenginius. 

Klasiųvadovai, 

mokytojaiorganizuojairvy

kdomokyklostradiciniusn

eformaliojošvietimorengi

nius. 

Organizuotiirjauįvykęmokyklos

tradiciniaiirneformaliojošvietim

orenginiai. 

2.2. 

Inicijuotiirorganizuotiauklėtojųp

atirtiessklaidąbendradarbiaujant. 

 

 
 

Kiekvienasauklėtojassteb

i, 

analizuojapasirinktaskole

gųveiklasirjasaptaria-

apibendrinametodinėsegr

upėse. 

Pravestimetodiniųgrupiųsusirin

kimaišiatema. 

 

 

 

 

2.3. 

Organizuotiirvykdytipagrindinio

ugdymopasiekimųpatikrinimą. 

Sklandžiaiįvykdytipagrin

diniougdymopasiekimųpa

tikrinimą. 

Sklandžiaiįvykdytaspagrindinio

ugdymopasiekimųpatikrinimas

beilaikuįvykdytivertinimoproce

saiirpaskelbtirezultatai. 

2.4. Keltikvalifikaciją. Išklausyti  ne mažiaukaip 

30 

valandųtrukmėskvalifikac

ijoskėlimoseminarai. 

Per 2019 metusišklausyti ne 

mažiaukaip 30 

valandųtrukmėskvalifikacijoskė

limoseminarai. 

 

3. Rizika, kuriaiesantnustatytosužduotysgalibūtineįvykdytos(aplinkybės, 

kuriosgaliturėtineigiamosįtakosšiomsužduotimsįvykdyti) 

(pildomakartusuderinussuvalstybinėsirsavivaldybėsšvietimoįstaigos (išskyrusaukštąsiasmokyklas) 

(toliau – švietimoįstaiga) vadovopavaduotojuugdymui, ugdymąorganizuojančioskyriausvedėju) 

 



3.1. Žmogiškiejifaktoriai -  liga, kitinenumatyti. 

3.2.Finansiniųištekliųtrūkumas. 

 

II SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS VERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ 

TOBULINIMAS 

 

4. Pasiektųrezultatųvykdantužduotisvertinimas 

 

Užduočiųįvykdymoaprašymas Pažymimasatitinkamaslangelis 

4.1. Užduotysįvykdytosirviršijo kai 

kuriuossutartusvertinimorodiklius 
Labaigerai☐ 

4.2. 

Užduotysišesmėsįvykdytospagalsutartusvertinimorodiklius 
Gerai☐ 

4.3. Įvykdytostik kai 

kuriosužduotyspagalsutartusvertinimorodiklius 
Patenkinamai☐ 

4.4. Užduotysneįvykdytospagalsutartusvertinimorodiklius Nepatenkinamai☐ 

 

5. Pasiūlymai, kurioskompetencijosturėtųbūtitobulinamos 

(nurodoma, kokiearkuriossritiesmokymaisiūlomi) 

 

5.1. 

5.2. 

 

III SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

6. Vertinimopagrindimasirsiūlymai: ___________________________________________  

 __________________________________________________________________________  



 __________________________________________________________________________  

 

____________________                 __________                    _________________         __________ 

(tiesioginiovadovopareigos)                          (parašas)                                 (vardasirpavardė)                      

(data) 

 

Su veiklosvertinimoišvadairsiūlymaissusipažinauirsutinku / nesutinku: 

(konereikia, išbraukti) 

 

______________________                 __________                    _________________         

__________ 

(pavaduotojougdymui, ugdymą 

organizuojančioskyriausvedėjopareigos)         (parašas)                                  (vardasirpavardė)                    

(data) 

 

Veiklosvertinimoišvadaipritarta / nepritarta: 

(konereikia, išbraukti) 

 

____________________                 __________                    _________________         __________ 

(Darbuotojųatstovavimą   (parašas)         (vardasirpavardė)                       

(data) įgyvendinančioasmenspareigos) 

 

 

Galutinėveiklosvertinimoišvada ______________________. 

 

____________________                 __________                    _________________         __________ 

(švietimoįstaigosvadovopareigos)                  (parašas)                               (vardasirpavardė)                      

(data) 

 


