
 

 

Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus 

aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos 

ataskaitai  

priedas 

 

(Pavyzdinė švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitos 

forma) 

Kelmės rajono Uţvenčio Šatrijos Raganos gimnazija 

_________________________________________________________________ 
(švietimo įstaigos pavadinimas) 

___________________________Genė Pulkienė_________________________________ 
(švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) 

METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2019-01-____ Nr. ________  
(data) 

__Užventis__ 
(sudarymo vieta) 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

Vienas iš strateginių gimnazijos tikslų ir pagrindinis 2018 m. veiklos plano tikslas buvo asmens 

kompetencijų ir siekio sąmoningai ir aktyviai mokytis ugdymas, plėtojant tarpusavio pasitikėjimą 

ir bendradarbiavimą. Tikslui pasiekti užsibrėžti šie uždaviniai: 1) puoselėti bendruomeniškumo 

jausmą, skatinant mokytojų ir mokinių savitarpio pagalbą, diegiant komandinio darbo principus; 

2) tobulinti mokymąsi, pripažįstant mokinių skirtybes, siekiant prasmingos integracijos ir 

mokymosi būdų įvairovės. 

Įgyvendintos priemonės: organizuotas seminaras mokytojams „Pozityvaus bendravimo ir 

emocingumo įtaka mokymo(si) procesui“; organizuotas mokytojų pedagoginės patirties 

praktikumas, parengtas ir įgyvendintas integruotų veiklų tvarkaraštis, gimnazijos metodinės 

veiklos planas sudarytas akcentuojant mokytojų dalykinį bendradarbiavimą ir pažangias 

metodinių būrelių praktikas. Tobulinta bibliotekos edukacinė švietėjiška veikla, jos darbuotojos 

parengė mokyklos bendruomenei 3 edukacinius pažintinius renginius. 

Šios veiklos sudarė galimybes pasiekti kokybiškesnio ir dalykiškesnio bendravimo, pedagogų 

komunikavimo kompetencijos tobulinimo, palankaus bendruomenės narių bendravimo ir 

bendradarbiavimo vertinimo (įsivertinimo apklausos rezultatai).  
 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŢDUOTYS, 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. 

Įgyvendinti 

etatinį 
mokytojų 

darbo 

apmokėjimą. 

Parengti 

darbuotojų 

pareigybių 
aprašymai, darbo 

sutarčių 

pakeitimai ir kiti 
susiję 

dokumentai, 

Įvykdytos mokytojų 

informavimo bei 

konsultavimo procedūros. 
 2018-09-01 įgyvendintas 

mokytojų etatinis darbo 

apmokėjimas. 
Patvirtinti pakeisti 

darbuotojų pareigybių 

1.Parengti ir patvirtinti 

mokytojų pareigybių 

aprašymai. (Įsakymas Nr. P-66 

„Dėl mokytojų pareigybių 

aprašymų tvirtinimo“ 2018-08-

31) 

2.Patvirtinta mokytojų darbo 
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įgyvendintas 

etatinis darbo 

apmokėjimas. 

aprašymai iki 2018-12-31. krūvio sandara.(Įsakymas Nr. 

V-142 2018-09-04) 

3.Susitarimai su profesinės 

sąjungos darbo grupe: 1) dėl 

valandų, skirtų funkcijoms, 

susijusioms su kontaktinėmis 

valandomis, procentų nuo 

kontaktinių valandų nustatymo 

pagal mokomuosius dalykus; 2) 

dėl metinių valandų su veikla 

mokyklos bendruomenei 

susijusioms funkcijoms. (2018-

08-23) 

4.Pakeistos darbo sutartys(per 

rugsėjo mėn.). 

5.Mokytojai informuoti apie 

etatinį darbo apmokėjimą 

mokytojų tarybos 

posėdžiuose.(2018-06-12  ir 

2018-08-31).  

6.Individualios konsultacijos 

mokytojams (rugpjūčio mėn. ir 

rugsėjo I savaitė). 
1.2. 

Organizuoti 
ir vykdyti   

ugdymo 

proceso 
stebėseną, 

siekiant 

stiprinti 
bendruomeni

škumą 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. 

1.Sudarytas stebimų pamokų 

vedimo grafikas, stebėtos 

pamokos aptartos su 

mokytojais individualiai. 

2.Priimtos rekomendacijos 

mokytojams pamokos 

organizavimui gerinti. 

(Metodinės tarybos  protokolas 

Nr. 52018-10 -17) 

3.Sudarytas ir patvirtintas 

mokymo organizavimo 

gerinimo priemonių planas, 

akcentuojant 

bendradarbiavimo, ugdymo 

integravimo ir įvairovės, 

diferencijavimo ir 

individualizavimo svarbą. 

Įsakymas Nr. V-174  2018-10-

22. 

4.25 proc. mokytojų taiko 

rekomendacijas pamokose 

(mokytojų apklausos 

rezultatai). 
1.3 .Inicijuoti 

kolektyvinės 

sutarties 
rengimą ir 

pasirašymą. 

Susitarta dėl 

darbo 

apmokėjimo, 

darbo 

organizavimo, 

saugių darbo 

sąlygų, darbo ir 

Pasirašyta kolektyvinė 

sutartis iki 2018-12-20. 

1.Vykdytos derybos su 

profesinės sąjungos atstovais 

dėl kolektyvinės sutarties 

nuostatų (lapkričio – gruodžio 

mėn.), pasiekti abiems pusėms 

priimtini susitarimai dėl darbo 

apmokėjimo, darbo ir poilsio 
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poilsio laiko bei 

kitų socialinių ir 

ekonominių 

sąlygų tarp 

gimnazijos 

darbuotojų 

profesinės 

sąjungos ir 

gimnazijos 

direktoriaus. 

laiko ir kitų kolektyvinės 

sutarties sąlygų. 

2. Kolektyvinė sutartis 

pasirašyta 2019-01- 08. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.4.Pateikti 

Kelmės r. 

savivaldybės 

administracij

ai  projekto 

„Kelmės 

rajono 

bendrojo 

ugdymo 

įstaigų 

modernizavi

mas 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 

lentelė iki 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. 

1.Suprojektuotas, pagamintas 

irgerai matomoje vietoje 

(gimnazijos fojė) pakabintas 

A3 formato plakatasapie 

projektą,parengtas pagal 

privalomus viešinimo 

reikalavimus (2018-04-23). 

2.Gimnazijos interneto 

svetainėje pateiktas trumpas 

projekto aprašymas (paviešinta 

2018-04). 

3.Projekto vadovui ir kitiems 

projekto vykdytojams nuolat 

teikiami duomenys, reikalingi  

projekto veikloms įgyvendinti, 

paraiškai ir pasiūlymams, 

techninei specifikacijai ir 

pirkimo dokumentams rengti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  
 

3. Uţduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 



4 

 

(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1.  

3.2.  

3.3.  

3.4.  

3.5.  
 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos uţduotys (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.    

4.2.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    
 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŢDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

5. Pasiektų rezultatų vykdant uţduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 
5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 
5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai × 
5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 
5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. Pokyčių valdymo kompetencija 

6.2. 
 

   Gimnazijos direktorė  __________                  Genė Pulkienė         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)               (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. 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) 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: ______________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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______________________                 __________            _________________         __________ 
(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 UŢDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. Kitų 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) 

9.1.   

9.2.   

9.3.   

9.4.   

9.5.   

 

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

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias uţduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

10.1. 

10.2. 

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) 

 

 

 

 

 


