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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. Sukurti informacinę – 

mokomąją aplinką pritaikytą 

spec. poreikių turinčių vaikų 

mokymui. 

Ugdymo procese 100 

proc. pedagogų ir 

specialistų dirbančių su 

spec. poreikių vaikais 

naudoja IKT. 

 

Gerėja korekcinio darbo 

su vaikais rezultatai. 

Kompiuterinės klasės spec. 

poreikius turintiems vaikams 

įrengimas. 

 

Sukurtos individualios 

programos spec. poreikius 

turinčių vaikų ugdymui. 

 

Įsigyti dvylika planšetinių 

kompiuterių. 

 

Įsigyti dešimt kompiuterinių 

programų vaikų mąstymui ir 

spec. poreikių lavinimui. 

2.2. Nustatyti ugdytinių 

gabumus, sudaryti tinkamas 

sąlygas jų galimybėms plėtoti, 

integruoti gabių vaikų ugdymą į 

mokymosi procesą. 

Gabių mokinių 

dalyvavimas miesto, 

Respublikos, 

tarptautiniuose 

Sukurtos ir įdiegtos gabių vaikų 

ugdymo programos 

(priešmokyklinėse grupėse, 

pradinėje mokykloje). 

 



konkursuose, 

olimpiadose. 

Sudaryta ir išbandyta gabių 

vaikų, pasižyminčių aukštu 

intelektinio gebėjimo lygiu, 

atpažinimo ir įvertinimo 

metodika. 

 

Organizuota nuolatinė gabių 

vaikų stebėsena, vykdomi 

tyrimai ir monitoringai. 

 

Įvesta logikos pamoka 

kiekvienoje klasėje ir 

priešmokyklinėje grupėje 

(vieną kartą per savaitę). 

2.3. Kurti saugią, sveiką, 

higienos reikalavimus 

atitinkančią aplinką ugdytinių 

sveikatos stiprinimui ir 

saugumui. 

Atnaujinti ir 

modernizuoti edukacinę 

aplinką lauke ir įstaigoje 

fizinio lavinimo 

skatinimui per 

kūrybiškumą ir 

inovatyvumą. 

Įrengta erdvi sporto salė. 

 

Įrengta moderni sporto aikštelė. 

 

Parengta ir į ugdymo turinį 

integruojama papildoma 

sveikatos stiprinimo programa 

„Mažieji sveikuoliai“. 

 

Saugios ir judėjimą 

skatinančios aplinkos, 

atnaujinimas, sporto įrenginių 

lauke modernizavimas ir naujų 

erdvių sportui ir saviraiškai 

sukūrimas. 

 

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. Žmogiškumo faktorius 

3.2. Finansavimo stoka 

3.3.  

 

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) 

 


