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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

(Trumpai aptariamos švietimo įstaigos strateginio plano ir įstaigos metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir 

pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai) 

2018 metams mokyklos strateginiame ir veiklos planuose buvo numatyti tokie tikslai ir 

uždaviniai: 

1. Tobulinti bendradarbiavimo ir bendravimo su mokinių tėvais galimybės. 

1.1. Efektyvinti Tėvų komiteto veiklą. 

1.2. Kurti neformalias mokyklos bendruomenės atstovų grupes. 

1.3. Aktyvinti tėvų įtraukimą į ugdymo procesą. 

2. Efektyvinti mokinių ugdymo procesą, individualizuojant ir diferencijuojant 

dėstomą dalyką. 

2.1. Dalyvauti kursuose, seminaruose individualizavimo ir diferencijavimo tema. 

2.2. Dalintis patirtimi po kursų, seminarų, mokymų. 

2.3. Efektyviau naudoti turimas IKT priemones, programas, ieškoti naujovių. 

2.4. Gerinti mokinių pasiekimus. 

2.5. Vykdyti projektinę veiklą. 

3.  Siekti, kad mokyklos aplinka būtų saugi. 

3.1. Ugdyti asmenį, motyvuotą sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų. 

3.2. Gerinti mokyklos materialinę bazę ir estetinį vaizdą. 

3.3. Ugdyti mokinių tautiškumą, patriotizmą ir pilietiškumą. 

 

Tikslui – Tobulinti bendradarbiavimo ir bendravimo su mokinių tėvais galimybės 

įgyvendinti ir vykdant uždavinius: 

• Efektyvinti Tėvų komiteto veiklą - suorganizuoti 3 tėvų susirinkimai kuriuose 

dalyvavo virš 50% komiteto narių; 

• Kurti neformalias mokyklos bendruomenės atstovų grupes – Moterų klubo susitikimų 

skaičius - 3 kartai per mėnesį (kassavaitinių susitikimų metu moterys mokosi įvairių rankdarbių, 

prisideda prie miestelio renginių organizavimo, užsiima labdaringa veikla ir pan.); 

• Aktyvinti tėvų įtraukimą į ugdymo procesą - Mokykloje suorganizuoti 6  bendri 

renginiai su tėvais,  pravestos dvi paskaitos mokinių tėvams (globėjams), vykdytos 6 akcijos, 

įtraukusios tėvus („Mezgu Lietuvą“ (2,5 ilgio ir 2 m. pločio megztas Lietuvos žemėlapis, skirtas 

Lietuvos valstybės 100-mečiui įamžinti), „Darom 2018“, „Mokyklos gražinimo akcija“, 

„Uždekime žvakelę“ (apleistų kapų tvarkymas), „Neriu žiemą...“ (nertos snaigės mokyklos 

erdvėms papuošti), „Mes laukiam Kalėdų“ (vienišų senelių, žmonių su negalia lankymas)), bendras 

mokyklos bendruomenės projektas „Žaidžiame teatrą“ (pastatyti spektakliai „Krištolinė kurpaitė ir 

„Trys mylimos“), mokinių tėvų apklausa „Pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo formos ugdymo 



procese“ ir kt. Dalyvaujant Varnėnų kaimo bendruomenės projekto „Praleisk laisvalaikį kitaip“ 

veiklose, išvykose, dalis mokinių tėvų lydėjo mokinius į išvykas, pramogas. 

Tikslui – Efektyvinti mokinių ugdymo procesą, individualizuojant ir diferencijuojant 

dėstomą dalyką įgyvendinti ir vykdant uždavinius: 

• Dalyvauti kursuose, seminaruose individualizavimo ir diferencijavimo tema – 21% 

mokytojų dalyvavo seminaruose, kursuose individualizavimo ir diferencijavimo temomis. 

• Dalintis patirtimi po kursų, seminarų, mokymų - Mokytojai mokinių atostogų metu 

(3 kartus)  metodinėse grupėse organizavo pasitarimus informacijos po kursų, seminarų 

pasidalijimui. Visi mokytojai, dalyvavę seminaruose, individualizavimo ir diferencijavimo 

temomis, informacija pasidalino elektroninėje erdvėje. 

• Efektyviau naudoti turimas IKT priemones, programas, ieškoti naujovių – 

Kompiuterizuotos visų mokytojų darbo vietos. Mokytojai pamokose naudojasi dvejomis 

interaktyviomis lentomis ir vienomis interaktyviomis grindimis, kiekvienoje klasėje yra įrengta 

televizoriai ir internetinis tinklas. Visi mokytojai turi nešiojamus kompiuterius. Pamokų 

efektyvumui ir įvairovei naudojama „Aktyvios klasės“ (Šviesa) skaitmeninių pamokų komplektai 

interaktyviai lentai (ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas – 10 pamokų, pradinis ugdymas: 1 

klasė – 20 pamokų, 2 kl.– 17 pam., 3 kl. – 15 pam., 4 kl.– 15 pam., muzika – 10 pam., anglų kalba: 

2 kl. – 11 pam.; matematika: 5 kl. – 39, 6 kl. – 25, 10 kl. – 25 pamokos; lietuvių kalba: 9 kl. – 24 

pamokos; biologija: 7 kl. – 25, 10 kl. – 20 pamokų; istorija: 7 kl. – 25 pamokos), mokomiesiems 

filmams, skaidrėms ir kitai informacinei medžiagai pateikti  naudojami kabinetuose įrengti 

televizoriai, taip pat projektoriai. Visi pradinių klasių mokinių tėvai pasinaudojo „Pradinukų 

draudimo“ programa ir mokiniams buvo suteikta nemokama pasirinkto mokomojo EMA dalyko 

licencija. Todėl pradiniame ugdyme naudojamos elektroninės EMA pratybos. Pamokose 

naudojami EDUKA klasė svetainėje pateikti vadovėliai ir užduotys.  Mokiniai dalyvavo 

internetiniuose konkursuose „Matematikos ekspertas“, „Olympis“, „Nacionalinis loginio mąstymo 

ir problemų sprendimo konkursas“, „Nacionalinis loginio mąstymo ir problemų sprendimo 

konkursas“ ir „Bebras“. 

• Gerinti mokinių pasiekimus - 35 % mokinių pagerėjo mokymosi vidurkis lyginant su 

jų ankstesnių metų vidurkiu. Paliktų kartoti kurso mokinių nebuvo. 

Mokykla dalyvavo 2, 4, 6 ir 8 klasių Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime. 

Rezultatai išanalizuoti kartu su mokiniais, tėvais, metodinėse grupėse ir mokytojų tarybos 

posėdžiuose. Priimti sprendimai tolimesnei pažangai gerinti. 

2016 m. Standartizuotų testų ir 2018 m. NMPP rezultatai: 

 2 kl vidurkis 

 Matematika Skaitymas Rašymas 1 d. Rašymas 2 d.  

      

2018 72,8 70,7 78,2 77,9 74,9 

 2 / 4 kl.  

 Matematika Skaitymas Rašymas Pasaulio p.  

2016 87,3 79,3 88,4 69,2  81,05 

2018 85,1 84,7 86,1  79,9 83,95 

 4 / 6 kl.  

 Matematika Skaitymas Rašymas Pasaulio p.  

2016 53,1 57,4 54,7 57,4 55,65 

2018 55,1 67,5 53,8  58,8 

 4 / 6 / 8 kl.  

 Matematika Skaitymas Rašymas Gamt.m. Soc.m.  

2014  43,8 40,8 62,6   49,07 

2016 26,3 52,1 35,6   38 



2018 44,2 63,1 57,2 46,9 52,2 52,72 

2016 m. bendras vidurkis – 58,23 

2018 m. bendras vidurkis – 67,59 

2018 metais Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo septyni 10 klasės 

mokiniai. Visi mokiniai gavo pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus. Nepatenkinamų įvertinimų 

nebuvo. Rezultatai išanalizuoti kartu su mokiniais, tėvais, metodinėse grupėse ir mokytojų tarybos 

posėdžiuose.  

2018 m. mokiniai ir mokytojai aktyviai dalyvavo įvairiuose renginiuose, konkursuose, 

varžybose, projektuose. Ypatingai džiugina mokinių sportiniai pasiekimai. Mokiniai aktyviai 

žaidžia futbolą ne tik pamokų, bet ir laisvalaikio metu, dalyvauja įvairiose varžybose, užima 

prizines vietas. 

• Vykdyti projektinę veiklą – Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su miestelio 

bendruomene ir su Lazdijų rajono Sausio 13 – osios Gynėjų draugija. Suorganizuotas tarptautinis 

dailyraščio konkursas „Tau, Lietuva“. Įgyvendintas mokyklos projektas „Žaidžiame teatrą“- 

bendradarbiaujant su aktore-režisiere Kristina Kazlauskaite, mokyklos bendruomenė pastatė 

spektaklius „Krištolinė kurpaitė“ ir „Trys mylimos“. 

2018 m. buvo vykdoma socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo programa priešmokyklinio 

ugdymo vaikams „Zipio draugai“, prevencinė programa „Įveikiame kartu“ 1-4 klasių mokiniams,  

prevencinė smurto ir patyčių programa „Kurkime saugią mokyklą“ 5-8 klasėse,  „Savižudybių 

prevencijos programa“ 9-10 klasėse.  

Mokykloje buvo vykdoma vaikų vasaros poilsio dieninė „Lietuvos ateitis - kūrybingi 

vaikai“. Stovyklos tikslas - suteikti vaikams, gyvenantiems sunkiose socialinėse sąlygose, deramą 

laisvalaikio užimtumą, pasirūpinti jų sveikata vasaros atostogų metu bei sudaryti sąlygas 

atsiskleisti kūrybiniams gebėjimams, aplinkos pažinimui, bendravimui. 

Mokytojai ir mokiniai bendrauja su miestelio bendruomene, įstaigomis ir kt., rajono 

mokyklomis.  

Tikslui -  Siekti, kad mokyklos aplinka būtų saugi įgyvendinti ir vykdant uždavinius: 

• Ugdyti asmenį, motyvuotą sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų – Įgyvendinamos prevencinės programos. Paruošti ir atnaujinti du 

stendai apie žalingų įpročių žalą. Klasių valandėlių metu nagrinėtos sveikos gyvensenos temos 

(sveikatos ir sveikos gyvensenos samprata; fizinis aktyvumas; sveikas gyvenimo būdas, 

grūdinimosi nauda; psichotropinių medžiagų vartojimas, statistika Lietuvoje). Sveikatos 

specialistė įvairiose klasėse vedė pamokas, skaitė pranešimus. 

VGK veikla buvo orientuota į savalaikį pagalbos teikimą mokiniams, turintiems sunkumų 

bei tėvų švietimui. 

• Gerinti mokyklos materialinę bazę ir estetinį vaizdą - Mokymo proceso aprūpinimui 

vadovėliais ir kitomis mokymo priemonėmis išnaudotos visos lėšos, skirtos vadovėliams ir įsigyti. 

Kabinetų modernizavimui ir aprūpinimui šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis išnaudotos visos 

lėšos, skirtos mokymo priemonėms įsigyti. 1-4 klasių pamokose ir popamokinėje veikloje aktyviai 

naudojamasi ES projekto "Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis" 

lėšomis gautomis mokymo priemonėmis, medžiaga. Atnaujinti naujomis mokymo priemonėmis 

technologijų kabinetai, muzikos kabinetas, sporto salės inventorius. 

Atnaujintos 2 mokomosios klasės. Perdažytos sporto salės grindys. Įrengta nauja žaidimų 

aikštelė IUG-pradinių klasių mokiniams. Atnaujinta gyvatvorė, iškirsti menkaverčiai, seni medžiai, 

atsodinti nauji medžiai, sutvarkyti gėlynai ir želdiniai. 

•    Ugdyti mokinių tautiškumą, patriotizmą ir pilietiškumą - Mokytojai ir mokiniai 

dalyvauja tautinėje, patriotinėje ir pilietinėje veikloje mokykloje ir už jos ribų. Mokykloje 

organizuojami valstybinių, tautinių, religinių švenčių paminėjimai, dalyvaujama miestelio, 

rajoniniuose renginiuose.  



Įsigyta Lietuvos istorinė ir Europos Sąjungos vėliavos, pastatyti trys nauji stiebai 

vėliavoms. Atnaujinti herbai direktoriaus ir pavaduotojos ugdymui kabinetuose, stendai II a. foje. 

 
 

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. Pamokos 

kokybės tobulinimas 

taikant informacines 

ir komunikacines 

technologijas 

100 proc. mokytojų 

ir mokinių 

ugdymo(si) procese 

naudoja 

informacines ir 

komunikacines 

technologijas 

Kokybės rodikliai: 

1. 20 proc. pamokų 

vyksta naudojant IKT; 

2. Užtikrintas viso 

internetinio tinklo 

tinkamas 

funkcionavimas; 

3. Atnaujintos 2 

kompiuterinės darbo 

vietos; 

4. Mokytojai geba 

naudoti 2-3 

interaktyvias programas 

pamokoje. 

1. Mokytojai 

pamokose naudojasi 

dvejomis 

interaktyviomis 

lentomis ir vienomis 

interaktyviomis 

grindimis, kiekvienoje 

klasėje yra įrengta 

televizoriai ir 

internetinis tinklas. 

Visi mokytojai turi 

nešiojamus 

kompiuterius. 

2. Mokyklos 

internetinis tinklas 

tinkamai 

funkcionuoja, įsigytas 

naujas atminties 

įrašymo įrenginys 

(talpa – 2 TB). 

3. Atnaujintos dvi 

kompiuterinės darbo 

vietos: ūkvedės 

kabinete ir 

informatikos kabinete 

mokytojo darbo vieta. 

4. Mokytojai naudoja 

interaktyvias 

programas Activ 

Inspire, QR Code ir 

kt. programas. 

1.2. Bendradarbiavi

mo su tėvais 

(globėjais) 

efektyvinimas 

Glaudesni ryšiai su 

mokinių tėvais 

(globėjais) 

įtraukiant į 

mokyklos 

bendruomenės 

Kokybės rodikliai: 

1. Atlikta mokinių tėvų 

(globėjų) apklausa; 

2. Suorganizuoti 3 

bendri renginiai 

1. Atlikta mokinių 

tėvų apklausa 

„Pedagogų ir tėvų 

bendradarbiavimo 

formos ugdymo 

procese“. 



organizuojamas 

veiklas 

mokykloje su mokinių 

tėvais (globėjais); 

3. Parengtos dvi 

paskaitos mokinių 

tėvams (globėjams) 

jiems aktualiomis 

temomis. 

2. Mokykloje 

suorganizuoti 6  

bendri renginiai su 

tėvais:  

1) akcija „Darom“;  

2) mokyklos 

gražinimo akcija; 

3) projektas 

„Žaidžiame teatrą“;  

4) akcija „Šok į tėvo 

klumpes“; 

 5) akcija „Uždekime 

žvakelę“;  

6) padėkos vakaras 

„Ačiū, kad esate“ 

3. Pravestos dvi 

paskaitos mokinių 

tėvams (globėjams): 

1) Tėvų ir vaikų 

bendravimo įtaka 

sėkmingam mokymui 

(si); 2) Savižudybių 

prevencija mokykloje. 

1.3. Mokinių 

tautiškumo, 

patriotizmo ir 

pilietiškumo 

ugdymas 

Dalyvavimas 

tautinėje, 

patriotinėje ir 

pilietinėje veikloje 

mokykloje ir už jos 

ribų 

Kiekybės rodikliai: 

1. Mokykloje bus 

paminėtos ne mažiau 

kaip 7 valstybinės, 

tautinės ir religinės 

šventės. Jose dalyvaus 

90 % mokyklos 

mokinių; 

2. 20% mokyklos 

bendruomenės narių 

dalyvaus rajone 

organizuojamose 

valstybinėse, tautinėse 

ir religinėse šventėse; 

3. 90% mokyklos 

jaunųjų šaulių dalyvaus 

tautinėje, patriotinėje ir 

pilietinėje veikloje;  

4. Įsigyta Lietuvos 

istorinė ir Europos 

Sąjungos vėliavos; 

5. Pastatyti trys nauji 

stiebai vėliavoms. 

1. Mokykloje 

paminėtos šios 

valstybinės, tautinės ir 

religinės šventės: 1) 

Laisvės gynėjų dienos 

minėjimas; 2) 

Lietuvos valstybės 

atkūrimo 100-ųjų 

metinių minėjimas; 

3) Užgavėnių šventė; 

4) Lietuvos 

Nepriklausomybės 

atkūrimo dienos 

minėjimas; 

5) Motinos dienos 

minėjimas 

Kapčiamiesčio Dievo 

Apvaizdos bažnyčioje; 

6) Tėvo dienos 

minėjimas; 7) Gedulo 

ir vilties dienos 

minėjimas; 8) 

Emilijos Pliaterytės 

gimimo 212 gimimo 

metinių paminėjimas 

ir tarptautinio mokinių 

piešinių parodos-



konkurso „Moteris 

amžių istorijoje“ 

nugalėtojų 

apdovanojimai. Šiuose 

renginiuose dalyvavo 

virš 90 mokyklos 

mokinių. 

2. Mokyklos 

mokytojai ir mokiniai 

(jaunieji šauliai) 

dalyvavo šiuose 

rajone 

organizuojamuose 

renginiuose:  

1) Laisvės gynėjų 

dienos minėjimas (01-

12); 

2) Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienos 

nominacijų įteikimo 

ceremonija ir 

iškilmingas Lietuvos 

valstybės atkūrimo 

100-ųjų metinių 

minėjimas LIETAUS 

IR VĖJŲ ŽEMĖ.(02-

16) 

3) Šventinis bėgimas 

Veisiejų miesto 

gatvėmis, skirtas 

Lietuvos 

Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai (03-

09) 

4) Verslumo renginys 

mokiniams „Savęs 

pažinimas kartu su 

Jurgiu Didžiuliu“ (05-

22); 5) Kalniškės 

mūšio 73-ųjų metinių 

minėjimas (05-12); 6) 

Tradicinė tarptautinė 

šventė „Pasienio fiesta 

2018“ (06-02) 

7) Viktorina ,,Pažink 

Lietuvos 

kariuomenę“, 

skirta atkurtos 

Lietuvos kariuomenės 

100-osioms metinėms 



ir  dim. brig. gen. 

Adolfo Ramanausko-

Vanago 100-osioms 

gimimo  metinėms 

paminėti (11-12);  

8) Paminklo Lazdijų 

krašto partizanams 

atidengimo iškilmės ir 

Lietuvos kariuomenės 

dienos paminėjimas 

Seirijuose (11-23);   

9) Lietuvos partizanų 

vado, brigados 

generolo Adolfo 

Ramanausko - Vanago 

61-ųjų žūties metinių 

minėjimas (11-29).  

3. Apie 90 proc. 

mokyklos jaunųjų 

šaulių dalyvavo 

tautinėje, patriotinėje 

ir pilietinėje veikloje;  

4. Įsigyta Lietuvos 

istorinė ir Europos 

Sąjungos vėliavos; 

5. Pastatyta trys nauji 

stiebai vėliavoms.       

 

1.4. Mokyklos 

materialinės bazės ir 

estetinio vaizdo 

gerinimas 

Pagerinta 

mokyklos 

materialinė bazė, 

atnaujinta aplinka 

Kiekybės rodikliai: 

1. Išnaudotos visos 

lėšos, skirtos mokymo 

priemonėms ir 

vadovėliams įsigyti; 

2. Atnaujinta viena 

klasė; 

3. Perdažyta sporto salė; 

4. Atnaujinta aplinka, 

sutvarkyti gėlynai ir 

želdiniai; 

5. Įrengta žaidimų 

aikštelė; 

6. Tvarkinga mokyklos 

teritorija. 

 

1. Metų  pradžioje iš 

mokinio krepšelio   

mokymo priemonėms 

buvo patvirtinta 1520. 

Per 2018 metus 

išleista: mokymo 

priemonėms įsigyti  

1) 3450,00 eurų 

(savivaldybės lėšos); 

2) 2308,95 euro 

(mokinio krepšelio 

lėšos); vadovėliams - 

674,43 euro (mokinio 

krepšelio lėšos). 

2. Atnaujinta IUG 

sanitarinis mazgas, 

įrengta naujos durys; 

3. Perdažyta sporto 

salės grindys; 

4. Atnaujinta 

gyvatvorė, iškirsti 

menkaverčiai, seni 



medžiai, atsodinti 

nauji medžiai; 

5. Įrengta nauja 

žaidimų aikštelė IUG-

pradinių klasių 

mokiniams.  

6. Tvarkoma ir 

prižiūrima mokyklos 

teritorija. 
    

 

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. Užduotys ar 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. Atnaujintas pradinių klasių apšvietimas. Klasių apšvietimas atitinka Lietuvos 

higienos normos HN 21:2017 

„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo 

programas. Bendrieji sveikatos ir 

saugos reikalavimai“ reikalavimus. 

3.2.  

3.3.  

3.4.  

3.5.  
 

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 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 



5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai x 

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

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. Bendravimo ir informavimo 

6.2.  Strateginio planavimo rengimo 
 

Direktorius                                          __________                    Zigmas Kukučionis        2019-01-17 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. 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) 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________                 __________            _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                        (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

IV SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. 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) 

9.1.   

9.2.   

9.3.   

9.4.   

9.5.   

 



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

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

10.1. 

10.2. 

10.3. 

 

 

______________________                 __________           _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                            (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Susipažinau. 

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

 

 

 

 


