
 

 

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO  

DIREKTORĖS JOLANTOS BUDRIENĖS 

METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

  Nr.  

Klaipėda 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro (toliau – Centras) 2020–2022 metų strateginio ir 2020 

metų veiklos planuose nustatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į kokybišką ugdymo proceso 

organizavimą ir Centro materialinės bazės gerinimą bei saugios, sveikos ir šiuolaikinius 

ugdymo(si) reikalavimus atliepiančios aplinkos kūrimą. Pasirinkti 2020 metų prioritetai – 

kokybiškos neformaliojo švietimo paslaugos teikimas; kvalifikuoti mokytojai ir nuoseklus 

profesinis tobulėjimas; sveikos, saugios ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atitinkančios 

aplinkos kūrimas. 

Metinės veiklos tikslas – kokybiškas ugdymo proceso organizavimas, sveikos, saugios ir 

šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančios aplinkos kūrimas. Tikslui pasiekti buvo 

numatyti ir įgyvendinti 4 uždaviniai: sėkmingas Centro funkcionavimo ir ugdymo(si) proceso 

vykdymas; sudarytos sąlygos atsiskleisti mokinių gebėjimams ir kryptingas jų plėtojimas; 

metodinių grupių narių bendruomeniškumo, kryptingo gerosios patirties dalinimosi plėtojimas; 

Centro tradicijų kūrimas ir puoselėjimas, bendradarbiavimo su mokinių tėvais ir socialiniais 

partneriais aktyvinimas.  

Sistemingai įgyvendintos pirmojo uždavinio – užtikrinti sėkmingą Centro funkcionavimą ir 

ugdymo proceso vykdymą, priemonės. Centre dirba 55 mokytojai, 1 koncertmeisteris, 7 

administracijos darbuotojai ir 16 nepedagoginių darbuotojų. Vidutiniškai per metus ugdomi 1662 

mokiniai. Veiklos viešinimui parengtas ir išspausdintas pranešimas dienraštyje „Klaipėda“, 

sumaketuotos ir atspausdintos naujo įvaizdžio vizitinės kortelės, plakatai.  

Centro veiklos kokybė vertinta atlikus 3 apklausas ir tyrimą. Centre buvo organizuojama 

mokinių tėvų apklausa, siekiant įvertinti Centro pasiruošimą darbui nuotoliniu būdu ir vaikų 

vasaros poilsio stovyklos poreikius, atliktos pedagoginių darbuotojų apklausos „Mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo poreikiai 2021 metams“ ir „Organizacinė kultūra neformaliojo vaikų 

švietimo įstaigoje“. Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba atliko darbuotojų psichologinio 

klimato tyrimą. Apklausų rezultatai pristatyti ir aptarti Centro tarybos, mokytojų ir metodinių 

tarybų posėdžiuose. Siekiant ugdymo proceso kokybės, stebėtos 56 pamokos. 

Centro funkcionavimui didelės reikšmės turi aktyvi savivaldos veikla. Buvo organizuoti 3 

Centro tarybos posėdžiai, 3 metodinės tarybos posėdžiai, 4 Centro mokytojų tarybos posėdžiai. 

Vyko darbuotojų civilinės saugos mokymai.  

Tikslingai įgyvendintos antrojo uždavinio – sudaryti sąlygas atsiskleisti mokinių 

gebėjimams ir kryptingai juos plėtoti, priemonės.  

Mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui įgyvendinamos 78 neformaliojo vaikų švietimo 

programos (pradėtos vykdyti naujos programos – matematikos, programavimo, grojimo ukulele, 

ispanų kalbos). Didelis dėmesys skiriamas mokinių įvairių gebėjimų atskleidimui bei plėtojimui. 

Mokiniai skatinami dalyvauti įvairiose veiklose: konkursuose, festivaliuose, varžybose, akcijose, 

edukacinėse išvykose, projektinėje veikloje. Organizuoti 192 renginiai (iš jų: 4 miesto, 9 

respublikiniai, 3 tarptautiniai konkursai, festivaliai, 25 projektai, 33 kūrybinės dirbtuvės, 94 

edukaciniai užsiėmimai, 7 autorinės mokinių darbų parodos, 17 būrelių mokinių darbų parodų). Už 

pasiektus aukštus rezultatus, meninę, kūrybinę veiklą mokiniai skatinami Centro direktoriaus 

padėkos raštais, atminimo dovanomis. Renginių organizavimui išleista 4143,85 Eur. 

Centro ir miesto mokiniams buvo organizuota kūrybinė-pažintinė vaikų vasaros poilsio 

dienos stovykla „Aplink pasaulį per 5 dienas“, kurioje dalyvavo 475 Klaipėdos miesto mokiniai.  
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Vykdyta 15 tarptautinių eTwining projektų, 1 iš jų suteiktas kokybės ženklelis. Centras 

koordinuoja tarptautinio Erasmus+ projekto „Jobs for Young Artists“ įgyvendinimą Lietuvoje. 

Centro mokiniams buvo organizuotos 3 Erasmus+ projekto „Reach out“ kūrybinės dirbtuvės, 

kurias vedė profesionalūs menininkai iš Didžiosios Britanijos, Portugalijos ir Rumunijos.  

Pateiktos 2 neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties reikalavimams paraiškos 

Klaipėdos miesto savivaldybei neformaliojo vaikų švietimo programų „Meninių veiklų faktorius“ 

ir „Etno akademija“ finansavimui gauti. Gautas finansavimas programų įgyvendinimui 8000,00 

Eur. 

Kryptingai įgyvendinamas trečiasis uždavinys – siekti metodinių grupių narių 

bendruomeniškumo, kryptingo gerosios patirties dalinimosi. Centro mokytojai skatinami nuolat 

kelti kvalifikaciją, užsiimti savišvieta, dalintis gerąja patirtimi. Centro mokytojų kvalifikacijos 

kėlimui tobulinti patvirtinta ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa. Organizuoti 5 bendri 

seminarai, iš jų 1 išvažiuojamasis gerosios patirties seminaras. 1 mokytojas dalyvavo Erasmus+ 

projekto lėšomis finansuojamuose tarptautiniuose mokymuose Lenkijoje. Centro darbuotojai 

vidutiniškai kvalifikaciją kėlė 9 dienas per metus. Pagal pateiktus prašymus, darbuotojams 

apmokėti visi kvalifikacijos tobulinimo renginiai.  

Siekiant kryptingo patirties pasidalinimo, buvo organizuota 16 atvirų pamokų, mokytojai 

skaitė 17 pranešimų įstaigos, miesto, šalies mokytojams ir Liepojos vaikų ir jaunimo laisvalaikio 

centro bendruomenei. Parengta tarptautinė kvalifikacijos tobulinimo programa – seminaras 

„Neformalusis švietimas Lietuvoje ir Latvijoje – nuotolinio ugdymo galimybės ir iššūkiai“ su 

Liepojos vaikų ir jaunimo centru (Latvija). Anglų kalbos mokytoja Ingrida Lekstutienė, projektinės 

platformos eTwinning ambasadorė Klaipėdos regione, organizavo 8 seminarus apie projektinės 

veiklos galimybės pradedantiems ir pažengusiems vartotojams. 

Įgyvendinant ketvirtąjį uždavinį – kurti ir puoselėti Centro tradicijas, aktyvinti 

bendradarbiavimą su mokinių tėvais ir socialiniais partneriais, tęsiamas ir tobulinamas darbas su 

mokinių tėvais, socialiniais partneriais. Siekiant kokybiško ir visapusiško mokinių tėvų 

informavimo ir aktyvaus dalyvavimo Centro veikloje, organizuojami įvairių formų tėvų 

susirinkimai, kūrybinės dirbtuvės, edukaciniai užsiėmimai, renginiai šeimoms, veikia 2 tėvų 

klubai. Interneto svetainėje informacija pateikiama operatyviai, su ja gali susipažinti mokiniai, 

tėvai, visuomenė. Per metus pritraukta piniginė parama 11218,56 Eur. 

Plėtojamas darbas su socialiniais partneriais: pasirašytos 2 naujos bendradarbiavimo 

sutartys, organizuotas 1 respublikinis socialinis projektas, 9 Klaipėdos miesto projektai kartu su 

socialiniais partneriais. Bendradarbiaujant su profesinėmis ir aukštosiomis mokyklomis, 6 

studentai atliko praktiką, vykdė tyrimus. Liepojos universiteto (Latvija) ikimokyklinio ugdymo 

studijų 5 studentai atliko praktiką, finansuojamą programos Erasmus+ lėšomis. Centre plėtojama 

savanoriškos veiklos idėja: sudaryta 20 savanoriškos veiklos sutarčių, dalyvauta 4 miesto 

renginiuose, akcijose. 

Atlikti visi numatyti ugdymo(si) aplinkos gerinimo darbai, atnaujintas ugdymo(si) 

inventorius. Įsigyta šiuolaikinių ir inovatyvių ugdymo(si) priemonių už 8605,96 Eur: meno ir 

amatų reikmenys, žaidimai, laisvalaikio ir sporto inventorius, veiksmo kamera, sensorinių pojūčių 

mini kambarys, šviesos rėmelis ir kt.). Informacinių technologijų atnaujinimui ir interneto tinklo 

praplėtimui panaudota – 2128,57 Eur: nupirkti 3 nešiojami kompiuteriai, įrengtas WiFi tinklas 

klube „Žuvėdra“. Įsigyti nauji baldai: klubui „Želmenėlis“ – atvirų vaikų erdvių minkštasuolis; 

klubui „Draugystė“ – atvirų erdvių korpusiniai ir multifunkciniai transformuojami minkštieji 

baldai, mobili rūbų kabykla; klubui „Švyturys“ – mobili rūbų kabykla. Baldams įsigyti panaudota 

5672,00 Eur.  

Savivaldybės biudžeto lėšomis įsigytas ilgalaikis turtas, 5 pandusai, už 10000,00 Eur. 

Centro lėšomis suremontuota 150 kv m klubo „Švyturys“ patalpų: perdažytos sienos, įrengtos 

naujos sienines spintos, sumontuoti nauji LED šviestuvai. 

Pasirašyta 2020-11-05 Valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. 13SUN-38-(14.13.56.), 

pagal kurią Centras disponuoja klubo „Švyturys“ žemės sklypu, adresu Šilutės pl. 40A.  

Gautas 2020-10-21 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos 
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ministerijos „Leidimas-higienos pasas“ Nr. (3-11 14.2.1)LHP–4930, Centro klubui „Žuvėdra“, 

adresu Herkaus Manto g. 77, Klaipėda.  

Mokinių saugumui užtikrinti įrengtos apsauginės tvorelės nuo važiuojamosios dalies prie 

klubų „Žuvėdra“ ir „Švyturys“. Prie klubų „Liepsnelė“ ir „Saulutė“ pastatyti įspėjamieji kelio 

ženklai „Atsargiai vaikai”. 

Sprendžiamas klausimas dėl klube „Želmenėlis“ trūkstamų patalpų ugdymui(si). 

Atsižvelgiant į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimą 2016 m. birželio 23 d. Nr. T2-

174 ,,Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“, laukiamas Vingio g. 14B pirmo aukšto patalpų 

perdavimas Centro naudojimui.  

Pateikti prašymai Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos finansų ir turto 

departamento Turto skyriui dėl pastatų paskirties keitimo. Pateiktos paraiškos Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos direktoriui dėl reikalingų remonto darbų poreikio. 

 

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. Užtikrinti 

kokybišką Centro 

veiklą 

1. Organizuoti 

Centro veiklą taip, 

kad nebūtų nustatyta 

pažeidimų dėl 

Centro ir vadovo 

veiklos.  

2. Gebėti tinkamai 

naudoti skirtus 

asignavimus, 

vadovaujantis teisės 

aktais, 

reglamentuojančiais 

Centro finansinę 

veiklą. 

1. Centre nenustatyta 

pažeidimų. 

2.1. Centre užtikrintas 

tinkamas (laiku ir kt.) 

finansinių dokumentų 

pateikimas.  

2.2. Centre skirti 

asignavimai 

naudojami pagal teisės 

aktų reikalavimus. 

1. 2020 m. Centre atliktos 3 

klubų planinės 

priešgaisrinės gelbėjimo 

tarnybos patikros.  

Pažeidimų nenustatyta, 

pastabų negauta.  

Klubai atitinka LR 

priešgaisrinės saugos 

reikalavimus.  

Kitų pažeidimų nenustatyta. 

2. Parengti ir tinkamai 

pateikti finansiniai 

dokumentai, laikantis 

pateikimo terminų: 2 

vykdytų NVŠ projektų 

finansinės ataskaitos; vaikų 

vasaros dienos poilsio 

stovyklos finansinė 

ataskaita; ataskaita su kasos 

pajamų ir išlaidų 

dokumentais, darbo laiko 

apskaitos žiniaraščiai, 

prekių ir paslaugų įsigijimo 

sąskaitos faktūros, 

komandiruočių ir kitų 

išlaidų avanso apyskaitos su 

išlaidų pagrindimo 

dokumentais. Pateikta Atn–

3 metinė viešųjų pirkimų 

ataskaita CVP IS sistemoje. 

3. Centrui skirti asignavimai 
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vykdyti pagal biudžeto 

išlaidų sąmatas, panaudoti 

pagal numatytus 

ekonominius straipsnius, 

vadovaujantis pajamų ir 

išlaidų klasifikatoriumi. 

4. 2020–12–31 Centras 

kreditorinių įsiskolinimų 

neturi, lėšos panaudotos 

tikslingai, pagal 

ekonominius straipsnius. 

1.2. Pagerinti 

Centro 

mikroklimatą 

Visų darbuotojų 

savijautos vertinimas 

1. Atliktos dvi 

apklausos dėl 

darbuotojų savijautos 

Centre 

(kovo mėn., spalio–

lapkričio mėn.). 

2. Teigiamas 

mikroklimato 

vertinimo pokytis 

(atlikus pirmąją 

apklausą ir lyginant su 

antrąja). 

3. 25 proc. darbuotojų 

dalyvauja priimant 

sprendimus Centro 

veiklos klausimais.  

1. Atliktos dvi Centro 

psichologinio klimato 

tyrimo apklausos balandžio 

ir lapkričio mėn. 

2. Tyrimo rezultatai rodo, 

kad bendras subjektyvus 

psichologinio klimato  

vertinamas yra labai geras. 

Centro darbuotojai 

kolektyvo psichologinį 

klimatą vertina itin 

pozityviai. Aukščiausiais 

balais vertinami santykiai su 

moksleiviais ir jų tėvais, 

žemesniais – darbo sąlygos. 

Lyginant pirmosios ir 

antrosios apklausų 

rezultatus, galima daryti 

išvadą, kad pavyko išlaikyti 

labai aukštus psichologinio 

klimato rodiklius, nepaisant 

Covid-19 protrūkio, darbo 

organizavimo nuotoliniu 

būdu, išaugusių darbo 

apimčių ugdymo procesą 

organizuojant nuotoliniu 

būdu, sumažėjus darbo 

krūviui dėl 

nesukomplektuotų grupių.  

Tyrimo išvadose numatytos 

psichologinio klimato 

tobulinimo galimybės, į 

kurias bus atsižvelgta 

organizuojant Centro veiklą. 

3. Tyrimo rezultatai rodo, 

kad didžioji dalis darbuotojų 

mato galimybę dalyvauti, 

priimant svarbius 

sprendimus. 74,08 proc. 

darbuotojų iš esmės sutinka 

su tuo, kad įstaigos vadovas 
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visada atsižvelgia į 

darbuotojų argumentuotą 

nuomonę, sprendžiant 

visiems svarbius klausimus. 

1.3. Integruoti 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių turinčius 

vaikus į Centro 

veiklą 

Sudaryti galimybes 

vaikams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių, lankyti 

pageidaujamus 

užsiėmimus 

1. Pritaikytas vaikams, 

turintiems judėjimo 

negalią, pateikimas į 

Centro klubus (įrengti 

pandusai 5 Centro 

klubuose). 

2. Padidėjo vaikų, 

turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, 

skaičius Centro 

klubuose (palyginus 

su 2019 m.). 

1. Įrengti 5 pandusai (3 

stacionarūs, 2 mobilūs). 

Sudaryta galimybė vaikams, 

turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių, patekti į 

Centro klubus lankyti 

pageidaujamus užsiėmimus.  

2. 2020 metais padidėjo 

vaikų, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių. 2020 

metais Centrą lankė – 5 

vaikai, turintys specialiųjų 

ugdymo poreikių, 2019 

metais – 4.  

Vaikai, turintys specialiųjų 

ugdymosi poreikių, 

dalyvavo Centro 

organizuojamoje veikloje: 

2.1. Klaipėdos miesto 

mokinių keramikos pleneras 

„Molio odisėja“ – 17 vaikų; 

2.2. olimpinio ugdymo 

projektas „Ridikas“ – 8 

vaikai; 

2.3. mokinių foto konkursas 

„Šešėlis šviesoje“ – 25 

vaikai; 

2.4. vaikų vasaros poilsio 

dienos stovykla – 2 vaikai. 

Pastebima, kad mokinių 

tėvai vengia teikti duomenis 

apie vaikų specialiuosius 

ugdymosi poreikius. 

1.4. Skatinti ir 

plėtoti mokytojų 

lyderystę 

 

 

Skatinti mokytojų 

lyderystės 

gebėjimus, Centre 

pagerės projektinė 

veikla 

 

1. Centre bus 

suorganizuoti ne 

mažiau kaip 6 

renginiai (2 projektai, 

kūrybinės dirbtuvės, 2 

edukaciniai 

užsiėmimai, 1 

tarptautinis 

seminaras). 

1. Centre suorganizuoti 193 

renginiai:  

1.1. 4 miesto, 9 

respublikiniai, 3 

tarptautiniai konkursai, 

festivaliai, 24 mokinių 

parodos; 

1.2. 25 projektai (iš jų: 1 

respublikinis socialinis 

projektas, 9 Klaipėdos 

miesto projektai kartu su 

socialiniais partneriais, 15 

eTwinning projektų); 

1.3. 33 kūrybinės dirbtuvės 

mokiniams, tėvams, atvirų 
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vaikų erdvių lankytojams, 

Klaipėdos miesto bendrojo 

ugdymo mokyklų 

mokiniams ir ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų vaikams; 

1.4. 94 skirtingų krypčių 

edukaciniai užsiėmimai 

Centro bendruomenei, 

Klaipėdos miesto 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų vaikams, bendrojo 

ugdymo mokyklų 

mokiniams; 

1.5. tarptautinis seminaras 

„Neformalusis švietimas 

Lietuvoje ir Latvijoje – 

nuotolinio ugdymo 

galimybės ir iššūkiai“ su 

Liepojos vaikų ir jaunimo 

centru (Latvija). 

1.5.    

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. – – 

 

3. 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. Įdiegta Centro mokinių elektroninio dienyno 

sistema TAMO 

1. Elektroninio dienyno sistema 

prisideda prie veiklos administravimo 

tobulinimo.  

2. Tikimasi, kad elektroninis dienynas 

palengvins komunikaciją tarp mokinių, 

tėvų, mokytojų ir administracijos. 

3.2. Pritrauktos paramos lėšos 1. Pritraukta GPM 1,2 proc. parama 

3018,03 Eur. 

2. Pritraukta mokinių tėvelių parama 

8200,53 Eur. 

3. Viso per 2020 metus pritrauktos 

paramos lėšos 11218,56 Eur. 

3.3. Parengti dokumentai leidimui-higienos pasui 

gauti. 

Gautas leidimas-higienos pasas 

1. Pateiktas prašymas 2020-07-09 

Visuomenės sveikatos centrui, dėl 

leidimo-higienos paso gavimo klube 

„Žuvėdra“.  

2. Gautas 2020-10-21 Nacionalinio 

visuomenės sveikatos centro prie 

sveikatos apsaugos ministerijos 

„Leidimas-higienos pasas“ Nr. (3-11 

14.2.1)LHP-4930, Centro klubui 

„Žuvėdra“, adresu Herkaus Manto g. 

77, Klaipėda.  
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3.4. Gautas nemokamas Microsoft Office 365 

licencijos paketas  

1. LR Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijai 2020-10-09 pateiktas 

prašymas Microsoft Office 365 

nemokamo  programinio paketo 

įsigijimui. 

 2. Gautas 2020-12-09 raštas Nr. SR-

5678, patvirtinantis Microsoft 

korporacijai, kad Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centras yra neformaliojo 

vaikų švietimo įstaiga, turinti teisę 

įsigyti nemokamą licenciją. 

3. 2020-12-29 gauta licencija Microsoft 

Office 365 programai. 

4. Office 365 TEAMS platforma bus 

integruota į TAMO dienyno sistemą, 

ugdymo procesui vykdyti. 

3.5. Lėšų pritraukimas vykdant vasaros poilsio 

programą ir dvi neformaliojo vaikų švietimo 

programas 

Pateiktos paraiškos finansavimui:  

1. vaikų vasaros poilsio programos 

daliniam finansavimui; 

2. dvi neformaliojo vaikų švietimo 

programų atitikties reikalavimams 

paraiškos, programų finansavimui gauti. 

3. Gautas finansavimas neformaliojo 

vaikų švietimo programų 

įgyvendinimui. Bendra gauta 

finansavimo suma 17849,00 Eur. 

 

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.          – – – – 
 

III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 
 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
(pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 

langelis: 

1 – nepatenkinamai; 

2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 

4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas  1□      2□       3□       4□ 

5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4□ 

5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4□ 

5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 

siekiant rezultatų 

1□      2□       3□       4□ 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4□ 

 

IV SKYRIUS 
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PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas 

atitinkamas langelis 

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 

vertinimo rodiklius 
Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. 

7.2. 

 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

8. 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) 

8.1.   

8.2.   

8.3.   

8.4.   

8.5.   

 

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

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. 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) 

 

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  
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 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________               _________               ________________         __________ 
(valstybinės švietimo įstaigos savininko          (parašas)                        (vardas ir pavardė)                       (data) 

teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 

(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos; 

savivaldybės švietimo įstaigos atveju – meras) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

 

Susipažinau. 

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


