
Valstybiniq ir savivaldybiq Svietimo istaigq
(i5skyrus auk5t4sias mokyklas) vadovq, jq
pavaduotojq ugdymui, ugdym4 organizuoj andiq
skyriq vedejq veiklos vertinimo nuostatq
priedas

(Valstybinig ir savivaldybiq Svietimo istaigq (iSskyrus auklt4sias mokyklas) vadovq
pavaduotojq ugdymui, ugdym4 organizuojaniiq skyrig veddjq veiklos vertinimo iSvados

forma)

UTENQS VYTURIU PROGIMNAZIJA
(Svietimo istaigos pavadinimas)

DIREKTORE EDITA KADTINIENE
(darbuotojo pareigos, vardas ir pavarde)

YEIKLOS VERTINIMO TSVADA

(data)

T#il
I SKYRIUS

PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI

2. Einamgjq metq uiduotys
(nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uZduotys)

Nr.

1. Pagrindiniai praEjusiq metq veiklos rezultatai

Metines uZduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini reztltatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis

veftinama, ar nustafi4os
uZduotys irykdl.tos)

Pasiekti rez:ultatai ir
jq rodikliai

1.1

t.2.
1.3.

t.4.

UZduotys Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai

(kuriais vadovauj antis veftinama,
ar nusta[4os uZduotys ivykdytos)

2.1. Gerinti mokiniq ugdymo(-
si) bei darbuotojq darbo s4lygas

Atnaujintos ir
suremontuotos patalpos,
naujai irengti ar pritaikyi
mokomieji kabinetai,
sukurtos naujos
edukacines erdvds.
UZtikrintos saugios ir
sveikos ugdymosi ir
darbo s4lygos,
atsiZvelgiant i higienos
norrnas

Iki 2018 -08-31 atnaujinti ir
suremontuoti ne maZiau kaip2
pradiniq klasiq kabinetai,
pakeistas ap5vietimas visuose
pradiniq klasiq kabinetuose,
atnaujinti ir pritaikyi
Siuolaikinius mokiniq
ugdymo(-si) poreikius
atitinkantys ne maZiau kaip 3

mokomieji kabinetai. frengtas
ir mokiniq poilsiui pritaikyas
vidinis orosimnazii os kiemelis.



Iki 2018 m. gruodZio 31 d.

atlikti mokyklos pastato sienq
sandarinimo, dalies langq
keitimo ir sporto sales grindq
dangos atnauj inimo darbai.

2.2. Atnaqinti ir I ar parengti
naujus vidaus tvark4
re glamentuoj andius dokumentus

Atnaujinti anksdiau
parengti vidaus tvarkos
dokumentai ir parengti
nauji pagal naujai

isigaliojusius teisds aktus

2018 metq III-N ketvirtis.
Atnaujinti irlar parengti ne

maLiaukaip 3 aktualfis vidaus
tvark4 re glamentuoj antys
dokumentai.

2.3. Tobulinti mokytojq veiklos
savianalizg ir isivertinim4 bei
skatinti prisiimti atsakomybg uZ

mokiniq ugdymo (- s i) paLangq

Kiekvienas mokyojas
atsakingai stebes ir
analizuos mokiniq
ugdymo (-si) paZang4,

susies su savo ugdom4ja
veikla ir isivertins j4
metinio veiklos vertinimo
pokalbio metu. Bus
numaty.ti individual[s
mokl.toj q kompetencij q
tobulinimo poreikiai

Iki geguZes 31 d. parengtas
metinio veiklos veftinimo
pokalbio - savianalizds su

mokytoj ais tvarkos apra5as,

mokslo metq pabaigoje pagal
sudaryt4 planq ir nustatytus
kriterijus 100 proc. mokytojq
isivertins meting veikl4, sies j4
su mokiniq ugdymosi paLanga
ir savo kompetencijq
tobulinimu.
Iki 2018-09-10 bus parengtas ir
patvirtintas mo$tojq
kvalifikacij o s tobulinimo
olanas.

2. 4 . Pldtoti tarptautini
bendradarbiavim4 su socialiniais
partneriais

Sekmingai pabaigtas

igyvendinti programos

,,ERASMUS+..
strategines partnerystes
projektas ,,Your history is
our history" ir inicijuotas
naujo tarptautinio
projekto parai5kos

teikimas

Pateikta lykdomo programos

,,Erasmus -|" tarptautinio
projekto ,,Your history is our
history" baigiamoj i ataskaita
patvirtinta (20 1 8-08-3 1 ),
ivykdl,ti sutarties su Svietimo
mainq paramos fondu
reikalavim ai, dotaclj a
panaudota tinkamai.
Proiekto veiklose dalyvaus 70
proc. mokyklos mokiniq ir 50

proc. mokytojq.
Iki 201 8-09-01 pateikta
Svietimo mainq paramos
fondui nauja parai5ka Erasmus
+ daugia5aliam projektui 201 8-
2020 m. wkdl.ti.

2.5. Pasirengti ir idiegti
mokytojq etatinio apmokejimo
modeli

fgyvendintos mokyojq
etatinio darbo
apmokejimo sistemos
nuostatos

2018 m. III - IV ketvirtis.
Sudaryta darbo grupe del
mokytojr4 etatinio darbo
apmokejimo nuostatq

igyvendinimo. Atsakingi
asmenys kvalifikacijos
tobulinimosi
seminaruose/kursuose
susipaZing su mokytojq etatinio
apmokeiimo modeliu. Parengti



V

lokalieji teises aktai : atnaujinta
darbo apmokejimo tvarka,
parengti pedago gq pareigybiq
apra5ymai, papildyos irlar
pakeistos pedagoginiq
darbuotojq darbo sutartys,
atliktos darbuotojq
informavimo procedtros.

3. Rizikao kuriai esant nustatytos uiduotys gali bflti ne[ykdytos (aplinkyb6s, kurios gali
turdti neigiamos itakos Sioms uZduotims ivykdyti)
(pildoma kartu suderinus su valstybines ir savivaldybes Svietimo istaigos (iSskyrus auk5t4sias
mokyklas) (toliau - Svietimo istaiga) vadovo pavaduotoju ugdymui, ugdym4 organizuojandio
skyriaus vedeju)

3.1. LeSq tr[kumas suplanuotiems remonto darbams. Nebus skirtos leSos numatltiems statybq ir
remonto darbams.
3.2. Teises aktu kaita.
3.3. ZmogiSkasis faktorius

II SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS VERTINIMAS IR KOMPETENCIJU

TOBULINIMAS

5. Pasitilymai, kurios kompetencijos tur6tq bflti tobulinamos
(nurodoma, kokie ar kurios srities mokymai sifllomi)

4. Pasiektq rezultatq rykdant uZduotis vertinimas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
PaZymimas atitinkamas

lanselis

4.1. UZduoffs vykdy.tos ir virSijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gera n
4.2.ULduotys 5 esmes ilykdl.tos pagal sutarlus vefiinimo rodiklius Gera n
a.3. frykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinama tr
4.4. ULduotys neivykdytos pagal sutaftus vertinimo rodiklius Nepatenkinama tr

5.1 .

n.

III SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

6. Vertinimo pagrindimas ir siulymai:

-.4n'dci-a7
(tiesioginio

1SV ais susipaZinau ir sutinku / nesutinku:
(ko nereikia, i5braukti)

(&{rdas ir pavarde)

Su veiklos verlini

(data)


