s pagrindine mokykla
(Svietimo istaigos pavadinimas)

Gintaras Pa5kauskas
(Svietimo istaigos vadovo vardas ir pavarde)

2021 METU VETKLOS ATASKATTA

2022-01-20_Nr._
(data)

Alizava
(sudarymo vieta)

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO GYVENDINIMAS
BENDRIEJI DUOMENYS
2021 m. Kupi5kio

r. Alizavos

pagrindine mokykla (toliau

-

Mokykla) vykde

Sias

strateginio plano programas: ugdymosi kokybes gerinimas; etniniq vertybiq ugdymas; fizinio

aktyvumo skatinimas

ir

ugdymo plano programas: ikimokyklinio ugdymo, prie5mokyklinio

ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo. Mokykla turi skyriq

-

pagrindines mokyklos skyriq AntaSavos mokykl4-daugiafunkci centr4 (toliau

administracij4 sudaro: mokyklos direktorius
vedejas

-

- I

Kupi5kio

-

r.

Alizavos

Skyrius). Mokyklos

pareigybe, ugdym4 organizuojandio skyriaus

0,5 pareigybes. Mokykloje dirba 34 pedagoginiai darbuotojai, i5 jq 22 (65 proc.)

pagrindineje darbovieftje, 12 (35 proc.)

-

-

nepagrindineje darbovieteje. Mokytojq pasiskirstymas

pagal kvalifikacines kategorijas mokykloje: 8 (23 proc.) mokytojq metodininkq, 25 (74 proc.)
vyresniqjq mokytojq, I (3 proc.) mokytojas. Pagalb4 mokiniams teikia: 2 socialiniai pedagogai (0,45
pareigybes), 2 logopedai (0,5 pareigybes),

I bibliotekininkas (0,4 pareigybes), 5 mokytojo

padejejai

(1,25 pareigybes). Mokykloje dirba l7 nepedagoginiq darbuotojq (15 pareigybiq).

2021 mett4 gruodZio

3l

dienos duomenimis mokykloje mokesi 134 mokiniai, i5 jq

l0l

(75 proc.) Mokykloje,33 (25 proc.) Skyriuje. Mokiniq skaidius pagal ugdymo programas: 17 (13
proc.) ikimokyklinio ugdymo, 8 (6 proc.) prie5mokyklinio,4T (35 proc.) pradinio ugdymo, 46 (34
proc.) pagrindinio ugdymo I dalies, 16 (12 proc.) pagrindinio ugdymo II dalies.

Nemokam4 maitinim4 gauna 85 (63 proc.) visq mokyklos mokiniq. I5

jq

nemokamq

maitinim4, finansuojam4 i5 valstybes biudZeto specialios tikslines dotacijos gauna 27 (32 proc.)
mokiniai (prieSmokyklinio ugdymo mokiniai, pirmokai, antrokai), 58 (68 proc.) maitinimas skirtas
atsiZvelgiant

i

maLas Seimq pajamas.

I mokykl4 paveLami 104 (78 proc.) mokiniai.
35 (26 proc.) mokiniai turi specialiqjq ugdymosi poreikiq.

1,

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS
2021 m. Mokykla veikl4 organizavo vadovaudamasi 2021)023 m. strateginiu planu,
patvirtintu KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos direktoriaus 2021m. sausio 27 d. isakymu

Nr. V-7 ,,Del Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos 2021-2023 metq strateginio

plano

patvirtinimo (planui pritarta Kupi5kio rajono savivaldybes administracijos direktoriaus 2021 m.
sausio 27 d. isakymu Nr. ADV-56 ,,Del pritarimo Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos2021-

2023 mei4 strateginiam planui")

ir

2021 m. veiklos planu, patvirtintu Kupi5kio

r.

Alizavos

pagrindines mokyklos direktoriaus202l m. sausio 29 d. isakymu Nr. V-8 ,,Del Kupi5kio r. Alizavos
pagrindines mokyklos 2021

me1n4

veiklos plano patvirtinimo".

Pagrindin0s strateginio plano ir metinio plano kryptys:

ugdymas;

Svarbiausi strateginio plano ir metinio veiklos plano rezultatai bei rodikliai:

renginiuose, tobulino savo Zinias ir gebejimus bei jas siejo su mokinio pasiekimq paLanga (siektina
reik5me 90 proc.);

)

85 proc. mokytojq naudojo inovatyvius ugdymo metodus, informacines technologijas

(siektina reikSme 75-80 proc.);

reikalavimus (siektina reik5me nemaLiau 30 proc.);

turintiems mokymosi sunkumq) (siektina reik5me 90 proc.);

individualias konsultacijas (siektina reik5me 50 proc.);

)

Mokyklos vidaus isivertinimo atliktos apklausos duomenimis iSgrynintas stiprusis mokyklos
veiklos aspektas - orientavimasis i individualius mokiniq poreikius (verte 3,7 i! 4);
>2020-2021 m. m. akademing ir asmeninE paLang4 padare 15 (30 proc.) 1-4 kl. mokiniq ir 46
(75,5 proc.) 5-10 kl. mokiniq (siektina reik5me 90 proc.);

2

)

Neformaliajame Svietime dalyvavo 100 proc. 1-10 klasiq mokiniq (siektina reiksme ne

maLiau 90 proc.);

vieta;

)

Respublikinis projektas ,,Mes rii5iuojam", fotonuotraukq konkurso ,,Kaukg nesioju ir atliekas

r[Siuoju" - I vieta;

F Kauno moksleiviq technines k[rybos centro filmukq

konkurse ,,Lietuvos istorines

asmenybes" su projektu ,,Gyvieji paveikslaio', skirtu Kupi5kio kra5to aktorei

ir reZisierei Unei

Babickaitei-GraidiDnienei - II vieta;

laureatas;

)

Respublikinis virtualiq nuotraukq projektas "Se5elis Sviesoje

XXI" - III vieta,

mokines

laimejimo deka mokykloje ivyko respublikine keliaujandiq nuotraukq paroda.

Kiti mokyklos

paZangai svarb[s veiklos faktai ir

jq rezultatai:

,,Alizavos pagrindines mokyklos saules elektrine";

biudZeto leSomis finansuojamame nacionaliniame Svietimo projekte ,,Lyderiq laikas 3"

ir vykdo

tgstines projekto veiklas mokykloje: igyvendinant rajone patvirtint4 modeli, sukurti bendruomenes

susitarimai

ir jq

laikomasi stiprinant mokiniq bendravimo

ir

socialinius ig[dZius. Veiklq
igyvendinim4 koordinuoja mokyklos darbo grupe, parengtas SEK veiklq igyvendinimo planas
mokslo metams. {gyvendinamos modelio priemones: bendruomenes susitarimai, aktyvioji pertrauka,

mokytojq SEU reflektavimo susirinkimai;

Nr.09.2.1-ESFA-K-728-03-0038 ,,Svarra5tis". Projekte dalyvauja

-

2 mokytojai

5 turnyrai, 2 seminarai lietuviq kalbos mokytojoms, vyksta taisykliq

ir

8 mokiniai; vyko

ir uZduodiq k[rimas. Mokiniai

turi 2 modulio valandas per savaitE ir individualias konsultacijas. Pravestos 65 modulio valandos, 3
individualios mokinio paZangos aptarimai, 7 individualiq lietuviq kalbos gebejimq (raStingurno)
ugdymo gerinimo konsultacijos;
3

mokosi atsakingai vartoti bei skatinamas visos mokyklos bendruomenes isitraukimas ir iniciatyvos;

s://coronashowcase

Zmogus

Sis projektas prisidejo prie mokyklos ivaizdZio gerinimo;

XXI amZiuje". Mokiniai tobulino fotografavimo ir filmo k[rimo

igDdZius, dalyvavo

konkurse ir tapo prizininkais;

emociniq kompetencij q ugdymui

;

laisvalaikis", kuriuo mokiniai mokesi sveikos gyvensenos ir sveikatinimosi igDdZiq gilinimo;

- maLinli mokymosi

del Covid 19 pandemijos; skirta 5-8 klasiq mokiniams. Projekto tikslas

praradimus, patirtus del COVID-19, didinti mokymosi motyvacij4, stiprinti Zinias, gebejimus ir
igudZius matematikos, gamtos mokslq ir kalbq srityse. Dalyvavo 38 mokiniai.

2021 m. mokykla vykde Sias programas: Zinir4 visuomenes, kult[ros

ir sportinio

aktyvumo skatinimo; Savivaldybes 2021 metq ufimtumo didinimo programa (vieSieji darbai);
Ekonominio konkurencingumo

ir

investicijq pletros programa; Socialines

ir

sveikatos apsaugos

programa.

Patvirtintq asignavimg naudojimas

(Savivaldybes biudZeto leSos)

I5laidq r[Sys

Darbo uZmokestis
[naSai socialiniam draudimui
Medikamentai
RySiai
Transporto iSlaikymas
Komandiruotes
Ilgalaikio turto kap. remontas
Kvalifikacijos kelimas
Komunalines paslaugos

ISlaidq
ekonomines
klasifikacijos
kodas

Ataskaitinio
laikotarpio
asignavimq

Gauti
asignavimai

Panaudoti

asignavirnai

planas

2.1 .1.1 .1.1

2.1.2.t.1.1
2.2.1.1.1.02
2.2.1.1.1.05
2.2.1.1.1.06

147 165

146845,75

2235
300
780

2223,13
291,57
779,06

s960
272
1 800
s69
21700

l s960
243,52
1783,62
569
21700

1

2.2.t.t.1.11
2.2.1 .1.t.15
2.2.1.1.1.16
2.2.t_1.1.20
4

\46845,15
2223,13
291,57
779,06
I 5960
243,52
1783.62
s69
21700

Informac. techn. prekiq ir
paslaugu isieiiimas
Kitq prekiq ir paslaugq

2.2.t.1.1.21

2972

2967,34

2967,34

isigiiimas
Darbdaviq soc. parama
pinigais
I5 viso:
M
o le5os

2.2.1.1.1.30

5700

5698.74

5698.14

2.7 .3.1.1.1

4260

4206,98

203713

4206,98
203268,71

Ataskaitinio
laikotarpio
asignavimq

Gauti
asignavimai

ISlaidq r[Sys

Darbo uZmokestis
InaSai socialiniam draudirnui
Kvaliflkaciios kelimas
Inform. techn. prekiq ir
paslaugq isigiiimas
Kitq prekiq ir paslaugq

isigiiimas
Darbdavig soc. parama pinigais
I5 viso:

ISlaidq
ekonomines
klasifikacijos
kodas

203268.7t

Panaudoti

asignavimai

planas

2.1.1. 1.1 .l
2.t.2.t.1.t

6316

419687,02
63575,97

419681.02
6357 5,97

2.2.t.1.1.16

184

184

184

2.2.1.1.1.21

2511

2508,34

2508,34

2.2.\.1 . I .30
2.7 .3.1.1,1.

2491
4645
435895

2490.04
4645
435890,37

2490,04
4645
435890,31

41 9688

Pa

Ataskaitinio
laikotarpio
asignavimq

ISlaidq

I5laidq r[Sys

ekonomines
klasifikacijos
kodas

Darbo uZmokestis
InaSai socialiniarn draudimui
Transporto iSlaikymas
Kitq prekiq ir paslaugq

2.t.2.1.1 .l
2.2.1.1 .1.06

lslgulmas

2.2.1.1 .1.30

Gauti
asignavimai

Panaudoti

asignavimai

planas

755

2.1 .1.1 .1 .1

10

306s
30
3860

IS viso:

266.14
3,86
1946,04

266.14
3,86
1946.04

20

20
2236,04

2236,04

bes biudZeto le5os

ISlaidq r[Sys

Darbo uZmokestis
InaSai socialiniam draudirnui
Kvalifikaciios kelimas
Informac. techn. prekiq ir
paslaugq isigijimas
Kitq prekiq ir paslaugq

isigiiimas
Soc. Parama natDra
I5 viso:

Ataskaitinio
laikotarpio
asignavimq

ISlaidq
ekonomines
klasifikacijos
kodas
2.1.1. r .1

Gauti
asignavimai

Panaudoti

asignavimai

planas

.l

940

940

2.1.2.1.1.1
2.2.1.1.1.16

576

576

2.2.t.1.1.21

2624

2624

15

15

90
60
4305

2.2.1.1.1.30
2.1.2.1.1.2

(Laisvalaikio uZimtumas ir vasaros poilsis). (Valstybes biudZeto le5os (U))
5

90

60
4305

940
15

576
2624
90
60

4305

ISlaidq r[Sys

ISlaidq
ekonomines
klasifikacijos
kodas

Ataskaitinio
laikotarpio
asignavimq

2.2.1.1.1.30

753

Gauti
asignavimai

Panaudoti

asignavimai

planas

Kitq prekiq ir paslaugq
si

lmas

752

75

I5 viso:

ir investici
Ataskaitinio
laikotarpio
asignavimq

ISlaidq
ekonomines
klasifikacijos
kodas

I5laidq r[Sys

Kitq maSinq ir irenginiq
isieiiimo iSlaidos

S

Gauti
asignavimai

Panaudoti

asignavimai

planas

3.1.1.3.1.2

s608
5608

I5 viso:

s607,86
5607,86

s607.86
5607,86

S

ekonomines
klasifikacijos

Ataskaitinio
laikotarpio
asignavimq

kodas

planas

ISlaidq

ISlaidq r05ys

Soc. parama natDra
I5 viso:

Panaudoti
asignavimai

4356
4355,2
4356
4355,2
uZimtumo didinimo JruBrarr

4355,2
4355,2

2.7 .2.1.1.2

bes 2021

ekonomines
klasifikacijos

Ataskaitinio
laikotarpio
asignavimq

kodas

planas

ISlaidq

I5laidq r[Sys

Darbo uZmokestis
InaSai socialiniam draudimui
15 viso:

Likutis 2021-01-01
5

Gauti
asignavimai

2.2.1.1.1.30
2.2.1.1.1.30

Gauta le 2021 m.
686 43

2

P

Gauti
asignavimai

Panaudoti
asignavimai

2471,38
53,62

2411,18
53,62

53,62

2525

2524,8

2524,8

lmas
s33 18

2471.18

Likutis 2021-12-31
731

II

SKYRIUS
METU VEIKLOS UZNUOTVS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
I

diniai

m

veiklos rezultatai
Rezultatq vertinimo

rodikliai (kuriais
Metq uZduotys (toliau
uZduotys)

-

Siektini
rezultatai

vadovaujantis
vertinama, ar
nustatytos uZduotys

iwkdvtos)

6

Pasiekti rezultatai ir

jq rodikliai

.1 . Siekti optimalios
UZtikrinamas
mokiniq paZangos ir optimalus

1

akademines brandos.

mokiniq
akademiniq
pasiekimq
lygmuo

Pagrindinio
ugdymo pasiekimq
patikrinimo (toliau
- PUPP) metu bent
pagrindini
mokymosi

mokiniai (44,44

{diegta kokybi5ka

proc. matematikos.
fdiegta kokybiSka
mokinio
individualios
paZangos

stebesenos sistema
(kart4 per menesi
aptarrama mokiniq,
sudariusiq
individualius
mokymosi planus,
paLanga, mokslo
pabaigoje
atliekamas rezultatq
pokydio tyrimas,
rezultatar
pristatomi
mokyklos
bendruomenei,
numatomi
tolimesni
Zinesniai).
Skatinama ir UZtikinamas
projekto ,,Lyderiq
uZtikrinama
pedagogines
laikas 3oo veiklq
bendruomenes tgstinumas.
kompetencdq UZtikrinamas
[gtis.
tinkamas projekto

metq

tyrimo

,,SvarraStis" veiklq
igyvendinimas.

proc.).

Matematikos PUPP dalyvavo 9
mokiniai, pagrindini lygi pasieke I

dalis ne

maZesne

ir

literaturos PUPP dalyvavo 9
mokiniai. Pagrindini lygi pasieke 4

mokinys (11,11 proc.).

kaip 56 proc.,
lietuviq k. ir 22

augimas.

kalbos

pasiekimq

lygi
pasiekusiq mokiniq

1.2. Bendruomenes
profesinio kapitalo

Lietuviq

individualios paZangos

mokinio

stebesenos

sistema. Direktoriaus

isakymas

2021 m. vasario 1 d. Nr. V-8 ,,Del

mokinio

individualios

paZangos

stebesenos sistemos patvirtinimo".
Individualius mokymosi p lanus

sudare: 13(25,49 proc.) 5-10 kl.

mokiniq
Kanq per menesi aplarla mokiniq.
sudariusiq individualius mokymosi
planus, paLanga individualiai su
kiekvienu mokiniu. Mokslo metq
pabaigoje atliktas rezultatq pokydio
tyrimas, tyrimo rezultatai pristatyti
mokyklos bendruomenei, numatyti
tolimesni Zingsniai.
AkademinE ir asmeninE paLangq
padare 15 (30proc.) l-4 mokiniq ir
46 (75,5 proc.) 5-10 kl. mokiniq.
Mokyklos tarybos posedZio 2021 m.
rugpj[dio 27 d. posedZio protokolas
Nr. 4; Mokyklos mokytojq tarybos
posedZio 2021 m. rugpjildio 30 d.
posedZio protokolas Nr. 5
UZtikrinamas ,,Lyderiq Laikas 3"
veiklq tgstinumas mokykloje.
Kupi5kio rajono savivaldybes vaiko
socialiniq ir emociniq kompetenciiq
(toliau - SEK) ugdymo(si) modelio

nuostatos taikomos

rengiant
reglamentuojandius
vidaus dokumentus ir organizuojant
bei vykdant ugdymo procesq.
Sudaryta darbo grupe vaiko SEK

ugdymo

sriti

ugdymo(si) planui parengti ir
modelio igyvendinimui koordinuoti.
Direktoriaus isakymas 2021 m. spal io
14 d. Nr. V-53 ,,Del darbo grupes
socialiniq ir emociniq kornpetencijq

ugdymo(si) planui

parengti

sudarymooo.

,,SEK igyvendinimo planui

mokykloie 2021-2022 m. m." pritarta
7

2021

m. lapkridio 12 d.

VG
posedZio protokoliniu nutarimu Nr
Mokykloje
pasirinktos priemones ir laikomasi

8.

susitarimq kasdienei

siekiant kiekvieno

elgsenai

rnoki

asmenines paZangos.

Mokyklos vidaus

isivertinimo
100 %

anketos duomenimis

mokyklos mokytojq tobulino savo
dalykines kompetencijas ivairiose
srityse,

UZtikrinamas tinkamas pro.iekto
,,Svara5tis" veiklq j gyvendinimas.
Projekte dalyvauja mokytojai - 2,
mokiniai - 8. Vyko 5 turnyrai. 2

seminarai lietuviq

kalbos

mokytojoms, vyksta taisykliq ir
uZduodiq kflrimas. Mokiniai turi 2
modulio valandas per savaitg, Per
mokslo metus pravestos 65 modulio
valandos, 3 individualios mokinio

paLangos aptarimai ir l
individualios lietuviq kalbos

gebejimq (ra5tingumo) ugdymo
gerinimo konsultacij os.

1.3. Vadovo
asmeninds lyderystes
raiSka.

UZtikrinant
mokyklos

UZtikrinamas

UZtikrinamas

mokyklos svetaines

informatyvumas, atitikimas teises

informatyvumas,
informatyvu
atitikimas teises
mQ, atitikim4 aktams.
teises aktams, UZtikrinamas
mokyklos
mokyklos
dokumentq
dokumentq
savalaiki
tikslumas,
parengim4,
savalaikis
tikslum4,
parengimas.
mokytojq
UZtikrinamas
komandos
mokyklos
telkim4,
mokytojq
formuojamas
komandos telkimas
patrauklus
igalinimas,
ruoSiantis
istaigos
ivaizdis.
igyvendinti
atnaujint4 ugdymo
turini.
svetaines

ir

svetaines

aktams.

KupiSkio r. Alizavos pagrindines
mokyklos svetaines www.alizava.lt
struktDra - aiSki, paprasta ir patogi.
Joje yra visi privalomi pagal teises
aktus skyriai ir jq sritys. Svetaineje
skelbiama tik aktuali ir teisiSkai

galiojanti informacija, kuri
periodi5kai atnaujinama. Mokyklos
interneto svetaines strukt[ra iSplesta
efektyviu internetiniu laikraStuku
[-ttpS;/-S-ratiluka-S,w*ixs_i!e,-qqr1r/p,1-i1-Lin

ukasl Laikra5tuke

kasdienines
Zinios apie mokyklos bendruomenes
gyvenim4, kitokias pamokas,

dalyvavim4

renginiuose,
konkursuose, akcijose, projektuose.
Informacija (Zinutes, interviu,

varzdo ir

garso

fotonuotraukos)

f

raSai,

pateikiarna
patraukliai, naudojant nauj4sias
technologijas. Deka infbrmatyvios
internetines svetaines m
klos
8

bendruomenes veikla yra matoma

rySki ne

tik

Lietuvoje,

bet

ir
ir

uZsienyje. Svetaines administravim4

atlieka komanda.

Direktoriaus
2021
m.
kovo
5 d. Nr. Visakymas
17,,De1 komandos mokyklos
internetinei svetainei administruoti
ir priZi[reti sudarymo".
UZtikrinamas mokyklos mokytojq

komandos telkimas ir igalinimas,
ruoSiantis igyvendinti atnaujint4

ugdymo turini.

Direktoriaus
2021
kovo
m.
8 d. Nr. Visakymas
19 ,,Del mokytojq dalyvavimo
mokymuose ruoSiantis fgyvendinti
atnaujint4 ugdymo turini".
Mokymuose dalyvavo 8 mokytojai.

2. Uiduotys, neivykdytos ar ivykdytos

i5 dalies dOl

UZduotys
1.1. PUPP metu bent pagrindini mokymosi
pasiekimq lygi pasiekusiq mokiniq dalis ne
maZesne kaip 56 proc., lietuviq k. tr 22 proc.
matematikos.

numatytq rizikq fiei tokiq buvo)

PrieZastys, rizikos
Neivykdyta del Siq objektyviq prieZasdiq:

1.PUPP nuotoliniu b[du (vaikams jungiantis
namuose) vyko pirm4 kartq. Daliai mokiniq

vaizdo kameros [jungimas

papildom4

psichologini jauduli, kuris trukde susikaupti.
2.PUPP vyko balandZio men. kai dar nebuvo

iSeitas lietuviq kalbos

ir

literatfiros

bei

matematikos kursas pagal bendr4sias dalykq
programas.

3.Matematikos PUPP buvo uZduodiq ne pagal
pagrindinio ugdymo matematikos program4 todel
mokiniai negalejo jq atlikti.
Neivykdyta del kitq prieZasdiq:
1. Pagal Sios klases mokiniq dviejq mokslo metq
pusmediq mokymosi rezultatus ne Zemesniu nei
pagrindiniu lygiu mokesi lietuviq kalbos ir
literatlros 5 (56 proc.)mokiniai, matematikos - 2
(22 proc.)mokiniai, todel, vienam mokiniui
nepasiekus pagrindinio lygio, uZduotf ivykdyti
nepavyko.
2. Mokiniai nei5naudojo viso uZduodiai atlikti
skirto laiko.
3. Vienas mokinys PUPP metu turejo rimtq
sveikatos (psichologiniq) problemq.

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
ei buvo atlikta
UZduoWs / veiklos

veiklos rezultatams

Poveikis 5vietimo istaigos veiklai
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3.1. lrengta Alizavos mokyklos saules elektrine

SumaZej o i5laidos komunal iniams

3.2. 2021metq 8 klases matematikos elektroniniame
nacionaliniame mokiniq pasiekimq patikrinime
(toliau - eNMPP) dalyvavo 7 mokiniai. I (14 proc.)
mokinys pasieke auk5tesnijf lygi,
(86 proc.)

patarnavimams. Prisidedame prie
klimato kaitos maZinimo.
Pagerejo rnokiniq motyvacija mokytis.
skaitmeninis raStingumas.

6

mokiniai pasieke pagrindini lygi. Skaitymo test4
atliko 7 mokiniai: 3 (43 proc.)mokiniai pasieke
auk5tesniji lygi, 4 (51 proc.) mokiniai pasieke
pagrindini lygi.
3.3. 35 (100 proc.) dalykq mokytojq i5klause
privalomus skaitmeninio ra5tingumo kursus, atliko

Pagerej o mokytojq skaitrneninis
ra5tingumas, pasiruoSta nuotoliniam

uid

darbui,

4.P

m

veiklos uZd

ei

buvo

ir rezultatai

Rezultatq verlinimo rodikliai
UZduotys

Siektini rezultatai

Pasiekti rezultatai ir

(kuriais vadovau.j antis vertinama,

jq rodikliai

ar nustatytos uZduotys iWkdytos)

4.1.

III

SKYRIUS
GEBEJIMU ATLIKTI PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS

VERTINIMAS
5. Geb6jimq

atlikti pareigybOs aprasyme nustatytas funkcijas vertinimas
Vertinimo kriterijai

PaZymimas atitinkamas
langelis:
I - nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;
3

-

gerai;

- labai gerai
2a 31 4a
2a 31 4a
4

5.l.Informacijos ir situaciios valdymas atliekant funkcijas
5.2
laiko ir
5.3. Lyderystes ir vadovavimo efekfyvumas
5.4. Ziniq, gebejimq ir ig[dziq panaudojimas, atliekant funkcijas ir

lr
11
ln 2a 31 4l
11 2a 3n 4r:

siekiant
5.5. Bendras ive{inimas (paZymimas vidurkis)

11 2a 3n

4a

IV SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

6.

Pasie

rezulta

kdant uZduotis

as

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
6.1 . Visos uZduotys ivykdytos ir virSijo kai kuriuos sutafius veftinimo rodiklius
6.2,Uiduotys i5 esmes ivykdytos arba viena neivykdya pagal sutaftus
vertinimo rodiklius
6.3. |vykdyta ne maZiau kaip puse uZduodiq pagal sutartus vertinimo rodiklius
6.4. Puse ar daugiau uZduotys neivykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius
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PaZymimas

atitinkamas langelis
Labai gerai tr

Gerai x
Patenkinamai

E

Nepatenkinamai

tr

7. Kom
kurias
tobulinti
7.1. Gebejimas dirbti su informacija: Saltiniq parinkimas, duomenq rinkimas
atvirumas

lmas

ir

analtzl

1I

V SKYRIUS
KrTU METU VEIKLOS UZOUOTyS, REZULTATAI IR RODTKLIAT
8. Kitq metq uZduotys
ne mazlau

3

irne

5

Siektini rezuhatai

UZduotys

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

8.1.

9.

Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali buti neivykdytos (aplinkyb€s, kurios gali
tur6ti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)
suderinus su Svietimo

9.1.
9.2.
9.3.

VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI
10. fvertinimas,

jo pagrindimas ir siulymai:

Mokyklos tarybos
(mokykloje

-

pirmininke _

mokl,klos

tarybos

(vardas ir pavarde)

(paraSas)

(data)

fgaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje savivaldos institucijos lgaliotas asmuo /
darbuotojq atstovavimq igyvendinantis asmuo)

11. fvertinimas,

jo pagrindimas ir siulymai:

(valsrybinesSvietimofstaigossavininko

(vardas ir pavarde)

(paraSas)
teises ir pareigas igyvendinandios institucijos
(dalyviq susirinkimo) fgalioto asmens pareigos;

savivaldybes Svietimo istaigos atveju

-

(data)

meras)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

SusipaZinau.
(vardas

ir pavarde)

(data)
11,

