
Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų 

(išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų 
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skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų 

2 priedas 

 

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

pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo išvados 

forma) 

 

LAZDIJŲ MOKYKLA-DARŽELIS ,,KREGŽDUTĖ“ 
(švietimo įstaigos pavadinimas) 
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VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA 

 

2021-01-19 Nr.1 
(data) 

Lazdijai 
 

 

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. Ikimokyklinio 

ugdymo kokybės 

užtikrinimas 

Parengtas 

reglamentuojantis 

dokumentas 

atitinka 

galiojančius teisės 

aktų reikalavimus 

Iki 2020 metų liepos 1 d. 

atnaujinta Lazdijų 

mokyklos-darželio 

,,Kregždutė“ 

ikimokyklinio ugdymo 

programa. 

Atnaujinta Lazdijų 

mokyklos-darželio 

,,Kregždutė“ 

ikimokyklinio 

ugdymo programa 

,,Tobulėkime visi 

kartu“ (2020 m. 

liepos 1 d. įsakymu 

Nr. KRŽV1-39). 

1.2. Mokinių 

pasiekimų gerinimas 

Patrauklaus 

mokymosi formų 

taikymas ugdymo 

procese: 

netradicinių ir 

integruotų pamokų 

vedimas 

Pravesta ne mažiau kaip 2 

netradicinės ir integruotos 

pamokos kiekvieną mėnesį 

mokyklos mokiniams. 

Pravesta ne mažiau 

kaip 144 

netradicinės ir 

integruotos 

pamokos mokyklos 

mokiniams. 

1.3.  Mokyklos 

veiklos kokybės 

vidaus įsivertinimo 

Organizuotas 

įstaigos veiklos 

kokybės 

1. Atliktas įstaigos  

veiklos kokybės 

įsivertinimas. 

1. Įstaigoje atlikti 

du veiklos kokybės 



organizavimo ir 

gautų duomenų 

panaudojimo 

tobulinimas 

įsivertinimas ir 

gauti duomenys 

panaudoti įstaigos 

veiklos tobulinimui 

 

 

 

2. Parengta įstaigos veiklos 

kokybės įsivertinimo 

ataskaita. Su gautais 

rezultatais supažindinama 

įstaigos bendruomenė.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Įsivertinimo duomenys 

panaudoti bendruomenės 

sprendimams ir 

įsipareigojimams dėl 

veiklos tobulinimo. 

įsivertinimai: 

platusis auditas, 

giluminis auditas. 

2. Parengtos 

veiklos kokybės 

įsivertinimo 

ataskaitos. 

Rezultatai pristatyti  

Mokytojų tarybos 

posėdžiuose 2020 

m. sausio 30 d. 

(protokolo Nr. 1), 

2020 m. birželio 11 

d. (protokolo Nr.2), 

viešinami 

mokyklos 

internetinėje 

svetainėje.  

3. Parengtas 

Lazdijų mokyklos-

darželio 

,,Kregždutė“  

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

ugdymo(si) 

pasiekimų 

vertinimo tvarkos 

aprašas (2020 m. 

lapkričio 17 d. 

įsakymu Nr. 

KRŽV1-72).  

Atnaujintas Lazdijų 

mokyklos-darželio 

,,Kregždutė“ 

vaiko individualios 

pažangos 

įsivertinimo tvarkos 

aprašas (2020 m. 

birželio 15 d. 

pradinių klasių 

mokytojų 

metodinės grupės 

protokolas Nr. 4). 

1.4. Mokinių 

tautinio, pilietinio ir 

patriotinio 

sąmoningumo 

ugdymas 

Vykdomi tautiniai, 

patriotiniai bei 

pilietiniai renginiai 

Suorganizuoti 4 tautiniai, 

patriotiniai bei pilietiniai 

renginiai. 

Suorganizuoti 8 

tautiniai bei 

pilietiniai renginiai: 

1. Akcija „Atmintis 

gyva, nes liudija“; 



2 .Vasario 16 – 

osios minėjimo 

šventės: 

2.1.  ,,Ar žinai, kaip 

gražiai skamba 

mūsų kalba?“;  

2.2. ,,Mano vardas 

– Lietuva“; 

3. Akcija 

,,Puoselėkime 

gimtąją kalbą“; 

4. Gražiausio 

žodžio rinkimai; 

5. Kovo 11 – osios 

paminėjimas 

„Lietuviais esame 

mes gimę“; 

6. Akcija „Uždek 

žvakutę“; 

7. Kūrybinių darbų 

paroda „Gimtinės 

taku“; 

8. Dalyvavimas 

bėgime „Laisvės 

taku“, skirtu 

Lietuvos 

Nepriklausomybės 

atkūrimo 30-mečiui 

paminėti. 

1.5. Vadybinės 

kompetencijos ir 

mokytojų profesinės 

kompetencijos 

tobulinimas 

1.Sudarytos 

sąlygos visiems 

pedagoginiams 

darbuotojams 

dalyvauti 

kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose. 

2. Įgytos naujos 

kompetencijos 

pritaikytos 

mokyklos veikloje. 

1. Ne mažiau kaip 5 dienas 

visi pedagoginiai 

darbuotojai dalyvaus 

kvalifikacijos kėlimo  

renginiuose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 100 % mokytojų 

ne mažiau kaip 5 

dienas dalyvavo 

kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose: 

,,Įtraukiojo ugdymo 

samprata; vertybės, 

ugdymo 

strategijos“, 

,,Destruktyvus 

mokinių elgesys, jų 

valdymo 

strategijos“, 

,,Ugdymo proceso 

organizavimas 

naudojant 

Microsoft Office 

365“, ,,Mokinių 

kūrybiškumo, 

savarankiškumo, 



 

 

 

2. Įgyvendinta ne mažiau 

kaip 1 priemonė 

efektyvinanti mokyklos 

veiklą.  

kritinio mąstymo 

ugdymas IKT“ ir 

kt.  

2. Mokyklos 

veiklos procesų 

optimizavimas 

taikant LEAN 

metodologiją. 

 

2. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

2.1. Parengtas Lazdijų mokyklos-darželio 

,,Kregždutė“ darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas. 

Pastebėta ir įvertinta darbuotojų veikla, 

jų skatinimas už labai gerą, sąžiningą, 

kūrybišką darbą, pareigingumą, 

iniciatyvumą ir veiklos rezultatus. 

Darbuotojai motyvuojami tobulėti 

profesinėje srityje, siekti įgyvendinti 

mokyklos tikslų ir uždavinių.  

 

2.2. Atnaujintos penkių mokyklos grupių 

persirengimo spintelės. 

Mokiniams užtikrinama estetiška, saugi, 

sveika mokymosi aplinka. 
2.3.  

2.4.  

2.5.  

 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

8. 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                              (parašas)                                  (vardas ir pavardė)                    (data) 

organizuojančio skyriaus vedėjo pareigos)  

 

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) 
 
 


