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METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2021-01-20 Nr.  

Vilkaviškis 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Vilkaviškio pradinė mokykla 2018–2020 metais strateginiame plane siekė įgyvendinti šį tikslą – 

užtikrinti ugdymo proceso kokybę, siekiant mokinių asmeninės ūgties. Atsižvelgiant į mokyklos 

strateginio plano keliamus tikslus, 2020 metais numatyti šie uždaviniai: 

1. Analizuoti mokinių pasiekimus ir mokymosi sėkmingumą, išvadas panaudojant tolimesniam 

veiklos planavimui. 

2. Tobulinti pamoką, siekiant kiekvienam mokiniui padėti patirti sėkmę. 

3. Lavinti skirtingų gebėjimų, gabių ir talentingų mokinių mokėjimo mokytis kompetencijas, 

kūrybiškumą. 

4. Skatinti įgalinčią ir pasidalytąją lyderystę, bendruomenės narių atsakomybę. 

Pasirinkta mokyklos prioritetinė kryptis – įgyvendinti  2017–2020 metų pamokos tobulinimo 

priemones, pagal mokyklos veiklos tobulinimo veiksmų planą, parengtą remiantis veiklos kokybės 

išorinio vertinimo išvadomis. Mokykloje 2017 m. gegužės 8–12 dienomis buvo atliktas mokyklos veiklos 

kokybės išorinis vertinimas. Nustatyti stiprieji mokyklos veiklos aspektai: veiklos, įvykiai ir nuotykiai 

mokykloje (2.3.2.), mokinių socialumas (1.1.1.), ugdymo(si) integralumas (2.2.2.), bendradarbiavimas su 

tėvais (4.2.2.), pasidalyta lyderystė mokyklos bendruomenėje (4.1.2.), įsipareigojimas susitarimams 

(4.1.2.), pozityvus pedagogų profesionalumas (4.3.1.), mokyklos savivaldos veiklos skaidrumas ir 

atvirumas (4.1.3.), optimalus išteklių paskirstymas (4.1.1.), solidari bendradarbiavimo kultūra 

(4.2.1.).Tobulintini mokyklos veiklos aspektai: ugdymo(si) diferencijavimas, individualizavimas, 

suasmeninimas (2.2.2.), gabumų ir talentų ugdymas pamokoje (2.1.3.), vertinimo kriterijų aiškumas 

(2.4.1.), mokytojo ir mokinio dialogas vertinant (2.4.2.), mokinių pasiekimų asmeniškumas pamokoje 

(1.2.1.).  

Apibendrinant numatytų veiklos priemonių įgyvendinimą, vadovautasi mokytojų įsivertinimo, 

mokinių apklausų duomenis, stebėtų pamokų įvertinimais. Lyginant 2017–2020 m. rezultatus, matomas 

ryškus pamokos kokybės gerėjimas (1 diagrama). 

 

1 diagrama.  Pamokos tobulinimo priemonių įgyvendinimo pokytis (procentais) 
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Numatytos pamokos tobulinimo priemonės padėjo įgyvendinti numatytą tikslą – pasiekti 



 

 

aukštesnių mokinių mokymo(si) rezultatų. Lyginant 2018–2020 m. duomenis, 5,14 procentų padaugėjo 

pradinio ugdymo programą aukštesniuoju lygmeniu baigusių mokinių (1 lentelė). 

 

1 lentelė. Mokinių pasiekimai 

Mokslo metai 2018 m.  2019 m.  2020 m.  

Ketvirtokai 16 (12,9 procentai) 16 (15,09 procentai) 23 (18,04 procentai) 

 

              Įgyvendinti numatytas pamokos tobulinimo priemones mokytojams padėjo mokymasis bendruose 

seminaruose: ,,Kūrybiškumas ir inovacijos mokiniui, mokytojui, mokyklai“, „Individualios mokinio 

pažangos stebėjimas ir vertinimas“, ,,Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas – skirtingų mokinių 

poreikių tenkinimo galimybės. Kelias gabaus vaiko link“. Dvidešimties klasių mokytojų komanda 

pedagogines kompetencijas tobulino dešimties dienų trukmės mini mokymų kvalifikacijos tobulinimo 

programoje ,,Pamokos planavimas orientuojantis į mokinių kompetencijų ugdymą“, „Vertinimas ugdant“, 

„Dalykų ryšiai ir integracija“ (pagal projektą, finansuojamą iš ES struktūrinių fondų, įgyvendinant 

priemonę 09.4.2-ES FA-V-715 „Bendrojo lavinimo ir kitų mokymo įstaigų pedagoginio personalo 

kvalifikacijos tobulinimas“), bendravo tarpusavyje dalindamiesi gerąja patirtimi apskrito stalo diskusijose, 

pasitarimuose, konsultavosi su pagalbos mokiniui specialistais, bendradarbiavo su tėvais. Mokytojų taryba 

priėmė susitarimus dėl gabių ir talentingų vaikų sąvokos sampratos, atpažinimo ir ugdymo mokykloje, 

parengtas gabių ir talentingų vaikų ugdymo tvarkos aprašas. Mokymų, seminarų, praktinių užsiėmimų 

metu įgytas žinias veiksmingai taikė kiekvienoje pamokoje.  

Dauguma (95 procentai) gabių mokinių dalyvavo mokyklos, rajono savivaldybės, apskrities, 

regiono bei šalies olimpiadose, konkursuose, turnyruose, varžybose, čempionatuose ir kituose renginiuose 

bei laimėtos prizines vietos. 2018–2019 m. m. užimtos 52 prizinės vietos rajono savivaldybės, šalies, 

regiono konkursuose, olimpiadose, varžybose. Tai 3,38 procentais daugiau nei 2017–2018 m. m. Dėl 2020 

m. kovo 16 d. šalyje paskelbto karantino renginiai rajone, regione ir šalyje nevyko. Tai lėmė mažesnį 

užimtų prizinių vietų skaičių 2019–2020 m. m. (2 lentelė). 

 

2 lentelė. Mokinių laimėjimai 

Mokslo metai Laimėtojai 

rajone 

Laimėtojai 

regione 

Laimėtojai 

šalyje 

Viso 

2017–2018 m. m.  21 3 15 39 (8,49 procentai) 

2018–2019 m. m. 33 8 11 52 (11,87 procentai) 

2019–2020 m. m. 13 4 18 35 (7,67 procentai) 

 

Mokykloje dauguma gabių ir talentingų vaikų lankė įvairius neformaliojo ugdymo būrelius.  

Būrelius lankančių mokinių skaičius didėjo (3 lentelė). 

 

3 lentelė. Būrelių lankymas 

Mokslo metai 2017–2018 m. m. 2018–2019 m. m. 2019–2020 m. m. 

Lankančių mokinių 

procentas 

92 procentai 95 procentai 97 procentai 

 

2020 m. gruodžio mėnesį atliktoje apklausoje „Tėvų, globėjų apklausa NŠA“ savo nuomonę 

išreiškė 56,7 procentai respondentų. Džiugina tai, kad tėvai, globėjai išskyrė šias stipriąsias mokyklos 

veiklos puses (kokybės įvertinimas procentais) (2 diagrama).  

2 diagrama. „Tėvų, globėjų apklausa NŠA“ 
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2020 mokslo metais nuoseklaus socialinio ir emocinio ugdymo darbo tikslas buvo – pagrindinių 

socialinių emocinių kompetencijų ugdymas, kuriant stiprius tarpusavio santykius ir siekiant užtikrinti 

sėkmę mokykloje. Siekiant stiprinti mokinių tarpusavio santykius, kiekvieną pirmadienį pirmoji pamoka 

visų klasių mokiniams prasideda socialinio emocinio ugdymo pamoka. Metų eigoje nuosekliai organizuoti 

SEU posėdžiai, kurių metu pasidalinta gerąja darbo patirtimi, analizuotos problemos, bendrauta su 

mokiniais, jų tėvais (globėjais) mokyklos partneriais. Atsiliepta į Vilkaviškio LIONS QUEST kvietimą 

dalyvauti „Mokymosi tarnaujant“ projekte. SEU darbe aktyviai dalyvavo mokinių tėvų atstovai. 

Savanoriška mokinių tėvų parama mokyklai pasižymėjo paminint Tarptautinę Mokytojo dieną, kuriant 

mokyklos erdves, organizuojant kalėdinių kepinių akciją, organizuojant prevencines valandėles. 

Atsakingai pasiruošta klasių protmūšiui „Apie Lietuvą linksmai“, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės 

dienai paminėti. Mokiniai įgijo žinių, įgūdžių ir gebėjimų atskleisti save, atjausti kitus, įveikti sunkumus, 

motyvuoti save sudėtingomis situacijomis, priimti atsakingus sprendimus. Aktyvus bendruomenės narių 

dalyvavimas savanorystės projektuose ir pilietinėse akcijose stiprino pilietinę savimonę, įgalino veikti ir 

siekti pozityvių pokyčių mokykloje, rajono savivaldybėje, šalyje. 

 

4 lentelė. Mokyklos bendruomenė tobulino kompetencijas dalyvaudama projektinėse veiklose: 

Tarptautinai E-twinning 

projektai 

Šalyje organizuoti projektai Rajono savivaldybės projektai 

1. „Mano šaknys tampa mūsų 

sparnais“ (Austrija, Italija). 

2. ,,Europos kalbų diena“ (su 

Lenkija, Rumunija, Kroatija, 

Italija, Ispanija, Vokieija, 

Portugalija, Islandija, Čekija, 

Jungtine Karalyste, Šiaurės 

Makedonija, Serbija, Slovėnija, 

Slovakija, Nyderlandais, Turkija, 

Graikija). 

3. ,,Mano susirašinėjimo 

draugai“ (su Ispanija). 

4. „Junkimės. Svajokime. 

Keiskimės“ (su Portugalija) 

5. ,,Švari Baltijos jūra“ (su 

Suomija, Švedija, Danija, 

Latvija, Estija). 

6. Skype projektas „Pasaulio 

mokiniai kalbasi realiu laiku“ 

(su Indija). 

1. ,,Olimpinė savaitė“ (fizinį 

aktyvumą skatinantis projektas 

„Olimpinis mėnuo“). 

2. NŠA ,,Mokinių gebėjimų 

atskleidimo ir jų gebėjimų 

ugdymo sistemos plėtra“ Nr. 

09.2.2.esfa-v-707-04-0001. 

3. „Mes rūšiuojam“ 

(Nacionalinis aplinkosauginis 

projektas). 

 

1. ,,Sveikas vaikas – vartai į 

ateitį“ (sveikatą stiprinanti 

programa). 

2. ,,Draugaukime, keliaukime, 

pažinkime kartu su pradinuku“ 

(socializacijos (prevencijos) 

programa). 

3. LIONS QUEST 

„Bendraukime, dalinkimės, 

atraskime“ (Socialinis emocinis 

ugdymas). 

 

 

Aktyviai prisijungta prie akcijų ,,Būk matomas“, ,,Veiksmo savaitė be patyčių 2020“ 



 

 

,,Pasveikinkim vieni kitus“, ,,Pasidalinkime gerumu“, ,,Padėkime vienišam žmogui“, „Tolerancijos 

diena“.  Mokytasi mokyklų partnerystės tinkle. Priešmokyklinėje grupėje ir 1–4 klasėse įgyvendinta SEU 

programa „Laikas kartu“. Atlikti tyrimai: „Mokymosi stilių nustatymas“ ir „Pirmokų adaptacijos tyrimas“ 

bei apklausa mokiniams ,,Kaip aš jaučiuosi?“. 

Mokykloje vyrauja dialogo ir susitarimų kultūra. Rengiant mokyklos veiklos planą, mokytojai 

inicijuoja renginius, prisiima atsakomybę už jų įgyvendinimą. Aktyviai dalyvauja įvairiose mokyklos 

veiklos darbo grupėse, komandose organizuojant netradicinio ugdymo dienas, konkursus, olimpiadas, 

varžybas, konferencijas mokyklos, rajono savivaldybės ar šalies pradinių klasių mokiniams.  

Puoselėjant mokyklos vertybes, mokykloje organizuojami tradiciniai renginiai įtraukiant tėvus ir 

visą mokyklos bendruomenę: Mokslo ir žinių diena, Tarptautinė mokytojo diena, valstybinių švenčių 

paminėjimai, Šv. Kalėdų popietės, mokslo metų pabaigos edukacinės išvykos. Tėvai noriai dalyvauja   

netradicinio ugdymo dienose, skirtose meninei, sportinei, pažintinei veiklai, padeda vykdant pažintines-

edukacines išvykas mokiniams, siūlo idėjas ir padeda jas įgyvendinti organizuojant pramoginius, 

prevencinius renginius, akcijas. Dėl 2020 m. kovo – gegužės mėnesiais šalyje paskelbto karantino dalis 

planuotų edukacinių išvykų, pramoginių ir prevencinių renginių mokiniams ir visai bendruomenei 

neįvyko.  

2020 metais iš Mokymo lėšų įsigyti 3 vaizdo ekranai, 40 planšetinių kompiuterių mokyklai 

patikėjimo teise valdyti perduoti iš Steigėjo ir 2 nešiojami kompiuteriai gauti iš Nacionalinės švietimo 

agentūros.  

Prie pirmojo mokyklos korpuso įrengta funkcionali edukacinė erdvė, puoselėjanti mokinių fizinį 

aktyvumą ir sveikatingumą.  

 

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. Parengti 

mokyklos 2021–

2023 metų strateginį 

veiklos planą. 

 

 

 

  

Vykdytos 

mokyklos 

bendruomenės 

narių apklausos, 

diskusijos. 

Sudaryta komanda 

parengiamiesiems 

darbams vykdyti. 

Vadovaujantis mokyklos 

plačiojo audito įsivertinimo 

rezultatais bei atsižvelgiant į 

darbo grupės ir mokyklos 

bendruomenės pasiūlymus, 

parengtas mokyklos 

strateginis planas, suderintas 

su mokyklos  taryba. 

Patvirtintas mokyklos 

strateginis veiklos planas 

2021–2023 metams 

(Pritarta Vilkaviškio rajono 

savivaldybės 

administracijos direktoriaus 

įsakymu 2021-01-20 Nr. B-

ĮV-53, patvirtinta 

Vilkaviškio pradinės 

mokyklos direktoriaus 

įsakymu 2021-01-20 Nr. V-

5). 

1.2. Siekiant 

geresnės ugdymosi 

kokybės, organizuoti 

netradicinės erdvės 

įkūrimą. 

 

  

Įrengta inovatyvi 

erdvė pirmame 

mokyklos korpuse, 

sudarytos sąlygos 

mokiniams ugdytis 

netradicinėje 

erdvėje. 

Pedagogų komanda teikė 

pasiūlymus dėl edukacinės 

erdvės įrengimo, kad erdvė 

būtų pritaikyta skirtingų 

poreikių mokiniams. 

Įrengta funkcionali 

edukacinė erdvė, 

puoselėjamas 

sveikatingumas ir mokinių 

fizinis aktyvumas. 



 

 

1.3. Parengti 

socialinio emocinio 

ugdymo programą 

(toliau – SEU) 

2020 metams. 

  

Atsižvelgiant į 

SEU darbo grupės 

narių pasiūlymus, 

parengta ir 

patvirtinta 

programa 2020 

metams. 

Sudarytos anketos, atlikta 

respondentų (mokinių, tėvų, 

mokytojų) anketinė 

apklausa. 

Atliktas tyrimas ir 

nustatytas SEU poveikis, 

darantis įtaką mokinių 

pasiekimams. 

 

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

 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. Parengti paraišką ir dalyvauti švietimo 

mainų programos fondo Erasmus+2 

tarpmokyklinių strateginių partnerysčių 

projekte, kuris padėtų įgyvendinti 

mokyklos tikslus ir uždavinius.  

 

 

  

Parengtos net dvi paraiškos: 

1. Nr. 2020-1-LT01-KA229-077964 ,,Active Learning 

Implementation Cultural Education in Museums“; 

2. Nr. 2020-1-LT01-KA229-077855 ,,Difeferent but 

Together in Europe“. 

Švietimo paramos fondo teigimu, paraiškos atitiko 

kokybės reikalavimus, tačiau dėl didelio konkurso ir 

riboto biudžeto dotacija projektų įgyvendinimui nebuvo 

skirta. 

 

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. Parengta paraiška, laimėtas projektas ,,Mokinių 

gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos plėtra“ 

(Nr.09.2.2-ESFA-V-707-04-0001), sudaryta sutartis 

su Nacionaline švietimo agentūra 2020-05-19 Nr. 

PA-56  

1. Atliktas mokinių testavimas, anketavimas. 

2. Sukurta sistema padės pastebėti kiekvieno 

vaiko gebėjimus.  

3.2. Parengta paraiška, laimėtas projektas 

,,Bendraukime, dalinkimės, atraskime“, sudaryta 

LIONS QUEST finansavimo sutartis 2020-05-11 

Nr. PA-55 
  

1. Skirtas finansavimas veikloms vykdyti. 

2. Plėtojama savanorystė, tarnystė 

bendruomenei bei  pagalba vienas kitam, 

vykdomas socialinis emocinis mokinių  

ugdymas. 

 

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.    

4.2.    
 

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 

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. Vadovavimo kompetenciją – švietimo įstaigos partnerystės su kitomis mokyklomis 

 

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. Vykdyti tęstinį projektą 

,,Mokinių gebėjimų atskleidimo 

ir jų ugdymo sistemos plėtra“ 

(Nr.09.2.2-ESFA-V-707-04-

0001).  

Sudarytos sąlygos 

aukštesniųjų gebėjimų 

turintiems mokiniams 

plėtoti specifinius 

gebėjimus.  

1. 3–4 klasių mokinių testavimas vyks 

2021 metų II ketvirtyje. 

2. Išbandyti moduliai aukštesniuosius 

gebėjimus turintiems mokiniams. 

3. Gerės mokinių pasiekimai.  

8.2. Tobulinti skaitmeninio 

raštingumo kompetencijas, 

sudarant sąlygas mokytojų 

kvalifikacijos kėlimui, gilinant 

žinias IT srityje. 

Išsiaiškinti, kaip 

skaitmeninio raštingumo 

srityje mokytojai geba 

pritaikyti ugdymo turinį, 

vykdyti pedagogų 

apklausas ir stebėseną. 

 

1. Atlikta pedagoginių darbuotojų 

anketinė apklausa, mokslo metų 

pabaigoje vykdomi pokalbiai. 

2. Išanalizavus poreikius, organizuojami 

1–2 mokymai pedagoginiam personalui. 

3. 80 procentų pedagoginių darbuotojų 

dalyvaus seminaruose skaitmeninio 

raštingumo kompetencijų srityje. 

8.3. Sudaryti sąlygas mokiniams 

įgyti naujas ir kryptingai plėtoti 

turimas kompetencijas. 

 

 

 

  

Pamokos netradicinėje 

aplinkoje: praktinės 

tiriamosios veiklos 

vykdymas, gyvosios 

gamtos stebėjimas, 

mokslinių idėjų ir 

technologijų pritaikymas 

praktikoje. 

1. Ne mažiau kaip dvidešimt pamokų 

per mokslo metus skirtos darbui su 

gamtamokslinėmis priemonėmis 

(STEAM).  

2. 15 procentų veiklų organizuojama 

netradicinėse aplinkose už mokyklos 

ribų.  

 

8.4. Pakeisti Vilkaviškio 

pradinės mokyklos nuotolinio 

ugdymo organizavimo tvarkos 

Susitarta su bendruomene 

dėl nuotolinio ugdymo 

principų ir mokyklos 

1. Patvirtintas Vilkaviškio pradinės 

mokyklos nuotolinio ugdymo 

organizavimo tvarkos aprašas. 



 

 

aprašą, patvirtintą 2020 m. kovo 
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nuostatų atnaujinimo.  2. 2021 metų I ketvirtyje parengtas 

mokyklos nuostatų projektas. 

3. 2021 metų II ketvirtyje Savivaldybės 

tarybai pateikta mokyklos nuostatų 

nauja redakcija patvirtinimui. 

8.5. Inovatyviai įrengti 

nusiraminimo (relaksacijos) 

kambarį antrame mokyklos 

korpuse elgesio ir emocijų 

sutrikimus turintiems 

mokiniams. 

Su mokyklos 

bendruomene aptartas 

relaksacijos kambario 

poreikis ir galimybės, 

parengta reikiamų 

priemonių ir įrenginių 

sąmata. 

1. 2021 metų I ketvirtyje įrengtas 

kambarys elgesio ir emocijų sutrikimus 

turintiems mokiniams II mokyklos 

korpuse.  

2. Mokiniai ugdymo proceso metu 

gebės įveikti savo neigiamas  emocijas, 

nusiramins, bus labiau motyvuojami 

ugdymui. 

 

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. Karantino įvedimas. 

9.2. Žmogiškųjų išteklių kaita. 

9.3. Steigėjo lėšų trūkumas. 

 

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:  _____________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

______________________               _________               ________________         __________ 
(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) 

 

 


