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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.     

1.2.    

1.3.    

1.4.    

1.5.    

 

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) 

2.1. Skatinti kiekvieno moksleivio 

individualią pažangą. 
Sukurtas ir naudojamas 

mokinio asmeninės 

pažangos stebėsenos 

modelis (pažinimas, 

stebėjimas, vertinimas, 

skatinimas). 
Mokiniai ugdomi pagal 

socialinio ir emocinio 

ugdymo programą  
„Lions Quest“.  

2 procentais pagerėja mokyklos 

mokinių pažangumas.  
Kiekvienas mokinys dalyvauja 

socialinio ir emocinio ugdymo 

programoje  „Lions Quest“ 

2.2.Gerinti mokinių lankomumą. Parengta ir įgyvendinama  

pamokų lankomumo 

apskaitos ir nelankymo 

prevencijos tvarka. 

 

20 procentų pagerėja pamokų, 

praleistų be pateisinamos 

priežasties, rodiklis. 2016-2017 

metų nepateisintų pamokų 

skaičius tenkantis 1 mokiniui – 3,2 

pamokos.   

2.3.Formuoti kiekvieno moksleivio 

sveikos gyvensenos įgūdžius. 
Veikiantis įvairiapusiškas 

aktyvių pertraukų 

organizavimo modelis ir 

aktyvi neformalaus ugdymo 

veikla. Dalyvavimas 

Vertinamos organizuotos veiklos, 

skatinančios sveikos gyvensenos 

įgūdžių formavimąsi. 

Ne mažiau kaip 6 procentais 

didėja sporto būrelius lankančių 



tęstinėje sveikatos 

stiprinimo programoje 

„Būkime sveiki“.    

mokinių skaičius.  

 

 

2.4. Tobulinti ugdymo kokybę.   

 

Pamokos kokybės 

gerinimas, kuriant 

įvairiapusišką mokymą(si):  

metodų, būdų, stilių, 

aplinkų įvairovė.  

Mokytojų bendrųjų ir 

dalykinių kompetencijų 

tobulinimas.  

Visi mokytojai geba naudotis 

dalykiniuose  kabinetuose įrengta 

modernia mokymosi aplinka.  

Visi mokyklos mokytojai 

dalyvauja ne mažiau kaip trijuose 

profesinio mokymo(si)  

renginiuose.  

Visi mokyklos mokytojai 

organizuoja ne mažiau kaip vieną 

atvirą pamoką mokyklos 

mokytojams.   

Pradėtas įgyvendinti ES projektas 

„Šiuolaikinė mokymosi aplinka – 

individuali moksleivių pažanga“ ir 

įrengta išmanioji klasė.  

2.5. Aktyvinti progimnazijos 

savivaldų veiklą ir plėtoti 

partnerystę su kitomis 

institucijomis.  

Atviros, pilietiškos, 

iniciatyvios bendruomenės 

kūrimas, gebančios priimti 

bendrus susitarimus 

įvairiais lygmenimis.   

 

Vertinami organizuoti renginiai, 

projektai, šventės, akcijos į kurių 

veiklą įtraukiami visi 

bendruomenės nariai: mokytojai, 

mokiniai, tėvai ir partneriai.  

2 procentais didėja mokinių, 

dalyvaujančių kultūrinėje, 

pažintinėje, meninėje, sportinėje, 

socialinėje ir pilietinėje veiklose. 

Kiekvienas mokinys dalyvauja ne 

mažiau kaip 12 organizuotų 

mokyklos renginių.   

Ne mažiau kaip 10 procentų didėja 

tėvų, dalyvaujančių mokyklos 

bendruomenės renginiuose (Tėvų 

dienos, kalėdiniai renginiai, 

Atviros durys, mokinių išleistuvių 

šventės ir pan.).  

 

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) 
 

3.1. Per didelis papildomų darbų skaičius mokytojo etate. Mokytojų perdegimo sindromas.  

3.2. Ekstremalios situacijos, nepalankios oro sąlygos, epidemijos gali pabloginti mokinių lankomumą.   

3.3. Lėšų trūkumas organizuoti neformalųjį ugdymą.   

3.4. Kompetentingų mokytojų išėjimas iš mokyklos dėl nekonkurencingų atlyginimų mokykloje (pvz. 

privačios mokyklos, gimnazijos). Kvalifikuotų mokytojų, specialistų trūkumas.   

3.4. Mokinių sergamumas, jų užimtumas neformalioje veikloje už mokyklos ribų.  

 

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) 

 


