
 
 

 

 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________                 __________            _________________         __________ 

(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                        (vardas ir pavardė)                    

(data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

IV SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. 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) 

9.1.Ugdyti  ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo mokinių ir suaugusiųjų 

patriotiškumą, tautiškumą ir 

pilietiškumą.  

Mokinių dalyvavimas 

pilietiškumą ir 

patriotiškumą 

ugdančiuose renginiuose 

šalies ir/ar rajono mastu. 

 

Valstybinių švenčių 

minėjimas mokykloje-

darželyje. 

 

1-4 klasių mokinių, 

pedagogų ir 

administracijos 

darbuotojų Lietuvos 

valstybės himno 

giedojimas. 

 

Tautiškumo puoselėjimas 

dalyvaujant šalies 

renginyje 

 

 

Tautiškumo puoselėjimas  

edukacinių išvykų metu  

Mokiniai dalyvaus ne mažiau 

kaip 4 renginiuose. 

 

 

 

 

Mokykloje-darželyje 

suorganizuoti ne mažiau kaip 3 

renginiai. 

 

Giedamas Lietuvos valstybės  

himnas kiekvieną pirmadienį.  

 

 

 

 

 

Ne mažiau kaip 2 mokiniai 

dalyvaus Lietuvių tautosaką 

puoselėjančiame renginyje  

„Tramtatulis“.  

 

Ne mažiau kaip 1 kartą per 

metus mokiniai lankysis 

muziejuose.  

9.2. Gerinti ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo mokinių pasiekimus. 

Atvirų pamokų/veiklų 

vedimas ir stebėjimas.  

 

Ne mažiau kaip 1 kartą per 

metus pedagogai veda atviras 

pamokas/veiklas.  
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Aktyvių mokymosi 

metodų taikymas 

pamokose/veiklose. 

 

Integruotų pamokų 

vedimas. 

 

 

 

Organizuojamas ir 

vykdomas individualios 

mokinio pažangos 

stebėjimas. 

 

 

 

 

 

Mokymo priemonių 

bazės atnaujinimas. 

Pedagogai ne mažiau kaip 5 

kartus stebi vedamas atviras 

veiklas.  

 

50 proc. pedagogų taiko 

aktyvius ugdymosi metodus. 

 

Mokytojai ne mažiau kaip 1 

dieną per metus veda 

integruotas pamokas. 

 

  

100 % mokytojų, mokykloje 

patvirtinta forma, stebi mokinių 

dalyko individualią pažangą ir 

pasiekimus. 100 % mokinių, 

kurie nepadarė pažangos, 

rengiamas individualus 

ugdymo planas. 

 

Įsigyti  antroms ir trečioms 

klasėms skirti lietuvių kalbos 

vadovėliai „Taip“. 

9.3.  Ugdyti pradinio ugdymo 

mokinių verslumo 

kompetencijas. 

Sudarytos sąlygos 1-4 

klasių mokiniams 

dalyvauti verslumo 

kompetencijų ugdyme.  

Veiks  2 verslumą ugdantys 

neformaliojo ugdymo būreliai. 

 

Neformaliojo ugdymo būrelius 

lankys ne mažiau 16 proc. visų 

1-4 klasių mokinių. 

 

9.4. Ugdyti ir stiprinti mokinių 

sveikatą, didinti žalingų įpročių 

prevenciją 

Mokinių dalyvavimas 

įvairiuose sveikatą 

stiprinančiuose bei 

žalingų įpročių 

prevencijos renginiuose  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokinių tėvų švietimas ir 

informavimas sveikos 

mitybos įpročių 

formavimo klausimais 

Parengta 1 sveikatos stiprinimo  

programa ir akredituota 

Sveikatos mokymo ir ligų 

prevencijos centre. 

 

Dalyvauta ne mažiau kaip 2 

šalies ir rajono 

organizuojamuose renginiuose. 

 

Parengta ne mažiau kaip 1 

sveikatą stiprinanti programa 

įstaigoje. 

 

Suorganizuotas ne mažiau kaip 

1 renginys sveikos mitybos 

įpročių formavimo klausimais.  

9.5. Tobulinti vadybines 

kompetencijas ir pedagogų 

profesines kompetencijas. 

Sudarytos sąlygos 

visiems pedagoginiams 

darbuotojams dalyvauti 

Vadybinės kompetencijos  

tobulintos  ne mažiau kaip 5 
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kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose. 

dienas per metus kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose.  

Įgyvendinta  ne mažiau kaip 1 

priemonė efektyvinanti 

mokyklos veiklą.  

 

Ne mažiau kaip 5 dienas visi 

pedagoginiai darbuotojai 

dalyvaus kvalifikacijos kėlimo  

renginiuose ir pasidalins gerąja 

patirtimi su kolegomis ne 

mažiau kaip 2 kartus per metus.  

 

 

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

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

10.1. Lėšų trūkumas  

10.2. Teisės aktų kaita 

10.3. 

 

 

______________________                 __________           _________________         __________ 

(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                            (vardas ir pavardė)                    

(data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Susipažinau. 

____________________                 __________                 _________________         __________ 

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      

(data) 


