
 

(Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų 

pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo išvados 

forma) 

 

KELMĖS RAJONO UŢVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJA 
(švietimo įstaigos pavadinimas) 

 

DIREKTORĖ GENĖ PULKIENĖ 
(darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė) 

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA 

 

2018-04-     Nr. ________ 
(data) 

Kelmė 
(sudarymo vieta) 

 

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 uţduotys 

(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 Įgyvendinti etatinį mokytojų 

darbo apmokėjimą . 
Parengti darbuotojų 

pareigybių aprašymai, 

darbo sutarčių pakeitimai ir 

kiti susiję dokumentai, 
įgyvendintas etatinis darbo 

apmokėjimas. 

Įvykdytos mokytojų informavimo 

bei konsultavimo procedūros. 
 2018-09-01 įgyvendintas 

mokytojų etatinis darbo 
apmokėjimas. 
Patvirtinti pakeisti darbuotojų 

pareigybių aprašymai iki 2018-12-
31. 

2.2  Organizuoti ir vykdyti   

ugdymo proceso stebėseną, siekiant 

stiprinti bendruomeniškumą ir 
skatinti mokytojų ir mokinių 

tarpusavio pagalbą. 

Parengtos rekomendacijos 

ugdymo proceso 

tobulinimui. 

Organizuotas pedagoginės 

patirties praktikumas.  

Parengtos ir patvirtintos 

ugdymo proceso  tobulinimo 

rekomendacijos.  

15 proc. mokytojų įgyvendins 

rekomendacijas savo veikloje. 
2.3 .Inicijuoti kolektyvinės sutarties Susitarta dėl darbo Pasirašyta kolektyvinė sutartis 



rengimą ir pasirašymą. apmokėjimo, darbo 

organizavimo, saugių 

darbo sąlygų, darbo ir 

poilsio laiko bei kitų 

socialinių ir ekonominių 

sąlygų tarp gimnazijos 

darbuotojų profesinės 

sąjungos ir gimnazijos 

direktoriaus. 

iki 2018-12-20. 

2.4.Pateikti Kelmės r. savivaldybės 

administracijai  projekto „Kelmės 

rajono bendrojo ugdymo įstaigų 

modernizavimas ir įrangos 

įsigijimas“ vykdymui reikalingus 

duomenis ir dokumentus, vykdyti 

projekto viešinimą. 

Laiku pateikti duomenys 

savivaldybės 

administracijai, reikalingi 

rengiant projektinį 

pasiūlymą ir paraišką, 

įrangos, baldų, remonto 

darbų techninę 

specifikaciją ir pirkimo 

dokumentus. 

Suprojektuota ir 

pagaminta projekto 

viešinimo lentelė. 

Parengta informacija apie 

projektą gimnazijos 

internetiniam puslapiui. 

Sukurta ir paviešinta projekto 

informacinė lentelėiki 2018-05-

01. 

Informacija apie projektą iki 

2018-05-01 paskelbta 

gimnazijos interneto svetainėje 

www.uzvenciogimnazija.lt 

Pateikti duomenys ir 

dokumentai, reikalingi projekto 

„Kelmės rajono bendrojo ugdymo 

įstaigų modernizavimas ir įrangos 

įsigijimas“remonto darbų, baldų 

ir įrangos pirkimui. 

2.5.   

 

3. Rizika, kuriai esant nustatytos uţduotys gali būti neįvykdytos(aplinkybės, kurios gali turėti 

neigiamos įtakos šioms uţduotims 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. Teisės aktų, poįstatyminių teisės aktų pakeitimai. 
3.2. Žmogiškieji faktoriai. 

3.3. Trečiųjų asmenų įsipareigojimų nevykdymas, nustatytų terminų pažeidimas. 

 

II SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŢDUOTIS VERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ 

TOBULINIMAS 

 

4. Pasiektų rezultatų vykdant uţduotis 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: __________________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

Meras                                            __________Vaclovas Andrulis              __________ 
 (parašas)                                 (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku / nesutinku: 
(ko nereikia, išbraukti) 

 

Gimnazijos direktorė                 __________             Genė Pulkienė                     __________ 
 (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) 
 


