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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Veiklos tikslų įgyvendinimas. Mokyklos 2021–2025 m. strateginio plano tikslas – ugdymo kokybės 

gerinimas, suteikiant mokiniams palankias galimybes išskleisti individualius gebėjimus ir patirti 

asmeninę sėkmę. Tikslo įgyvendinimui buvo numatyti 3 uždaviniai.  

1. Uždavinys. Patyriminio mokymo metodo taikymas ugdymo procese. Įgyvendinant pirmąjį 

uždavinį – ugdymo procesą orientuoti į patyriminio mokymo metodo taikymą integruojant STEAM. 

87 proc. mokytojų patobulino kompetenciją dalyvaudami organizuotuose seminaruose: Patyriminio 

ugdymo(si) taikymas ugdymo procese: ikimokyklinis, pradinis ugdymas; Vedlių mokymo(si) 

programa; „STEAM metodų taikymas pradiniame ugdyme“; „Šiuolaikinio pradinio ugdymo turinio 

aktualijos; „Naujos vadovėlių serijos pradinukams“ ,,Maži milžinai pristatymas“. Mokytojai lankėsi 

Radviliškio V. Kudirkos progimnazijoje, dalyvavo seminare „STEAM metodų taikymas pradiniame 

ugdyme“. Vidutiniškai 12 dienų pedagogai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. 2021 m. 

vidutiniškai kvalifikacija kelta 11 dienų. 

Organizuoti gamtamoksliniai, praktiniai-tiriamieji darbai, projektai: 1–4 klasėse – 45; edukacinės 

išvykos, užsiėmimai 1–4 klasių ir specialiųjų klasių mokinimas – 35; prevenciniai renginiai akcijos – 

14. Sudarytos sąlygos mokiniams mokytis IT – skirta visoms klasėms po 1 pamoką. 100 proc. mokinių 

turi galimybę ugdytis informatinį mąstymą ir gebėjimus sumaniai, atsakingai ir saugiai naudotis 

šiuolaikinėmis technologijomis. Ikimokyklinio ugdymo mokytojos įgyvendino 14 respublikinių ir 

rajoninių projektų: eTwinning „Žiema – spalvų paletėje“, ,,Raidė-žodis-sakinys-knyga“, „Kurk. 

Žaisk. Pažink“, „Snaigė“, „Vabzdžiai ir vabalai“ ir kt. Parengti veiklų video pristatymai 

bendruomenei. 81 proc. mokytojų organizavo projektines veiklas: „Pamokos kitaip“, „Olimpinis 

mėnuo“, ,,Pradinukų lyga“, „Būk saugus, mokiny“. Dalyvauta ilgalaikiuose projektuose „Pažintis su 

žirgais“, „Tapyba ant šilko“ inicijuotuose SIŽGB „Kretingos viltis“. Veiklose dalyvavo 100 proc. 

ikimokyklinio ugdymo grupių, 1–4 ir specialiųjų klasių mokinių. 

Tinklaveika, mokymasis bendradarbiaujant, su Kretingos J. Pabrėžos universitetine gimnazija – vyko 

4 užsiėmimai gamtamoksliniame kabinete 3–4 klasių mokiniams. Vyko bendri renginiai: „Vaikų 

Velykėlės“, Tolerancijos savaitės renginiai, sporto varžytuvės, šaškių turnyras, klasių valandėlės. Su 

Kalipėdos Litorinos mokykla – metodinė diena, projektas „Mes skirtingi ir ypatingi, bet mes kartu“, 

Vilniaus Spindulio progimnazija – projektas „Mes skirtingi ir ypatingi, bet mes kartu“, 2022-06-02 

dienos stovykla „Draugystės tiltai“.  

Įgyvendinta prevencinė programa finansuojama Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis 

„Surask raktus į sėkmę“, 2022-09-01–2022-12-31, kuri skatino mokinių savarankiškumą, aktyvumą. 

Sustiprėjo klasių bendruomeniškumas, į programos veiklas aktyviai įsijungė specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintys mokiniai. Programoje dalyvavo 96,7 proc. mokinių.  

Mokinių pasiekimai (konkursai, olimpiados): Rajoniniame dailyraščio konkurse ,,Mano plunksnelė 

2022“ 6 mokiniai 1, 2, 3 vietų laimėtojai. Rajoniniame meninio skaitymo konkurse 1–4 klasių 
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mokiniams – 1 vieta; rajoninėje pradinių 2–4 klasių mokinių matematikos olimpiadoje – 1 vieta;  

rajoniniame fotografijos konkurse ,,Žiemos grožis“ 2 mokiniai 1 ir 2 vietų laimėtojai. Pradinukai 

aktyviai dalyvavo respublikiniuose piešinių konkursuose ,,Pavasaris mano delne“, „Trapi taika“, 

,,Augu, kuriu, dalinuosi“, „Kalėdų stebuklo belaukiant“; kūrybinių darbų konkurse ,,Gamtos įkvėpti“ 

mokinė – 2 vietos laimėtoja. Dalyvavimas respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose ,,Pangėa 

2022“, ,,Olympis 2022“, ,,Kalbų kengūroje“, ,,Matematikos kengūroje“, tarptautinėje KINGS 

olimpiadoje mokinė laimėjo aukso ir bronzos medalius, 5 mokiniai laimėjo I–II lygio diplomus; 

respublikiniame kūrybinių darbų konkurse ,,Čiulba ulba Lietuva 2022“ mokinei – 1 vieta bei 

nemokamas apsilankymas visos klasės mokinimas Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejuje; 

tarptautiniame kompiuterinių atvirukų konkurse ,,Sveikinu, Lietuva!“ mokiniui – 1 vieta. Jaunieji 

dainorėliai mokyklą garsino rajoniniame menų festivalyje ,,Tartum lengvas pienės pūkas“, 

respublikiniame angliškos dainos festivalyje „Be happy“. Jaunučių liaudiškų šokių grupė 

,,Straksiukas“ mokyklą garsino dalyvaudami respublikiniame šokių festivalyje ,,Terpsichorės 

pavilioti“, skirtame šokio dienai paminėti, Lietuvos moksleivių liaudiškų šokių kolektyvų festivalyje 

,,Vaikystės glėby“ Mažeikiuose bei Lietuvos vakarų krašto Dainų šventėje Klaipėdoje. 

Specialiųjų klasių mokiniai dalyvavo 7 respublikiniuose konkursuose parodose ir buvo paskatinti 

padėkos raštais. Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtinė konkurso ,,Dainų dainelė“ 3 respublikinio 

turo laimėtoja. Konkursuose dalyvavo ir buvo paskatinti 45 proc. mokinių. 

2022 m. mokinių pasiekimai pagal lygius yra: aukštesniuoju lygiu – 20 proc., pagrindiniu – 45 proc., 

patenkinamu lygiu – 24 proc., nepatenkinamu lygiu – nėra. Parengtas mokinių mokymo(si )pasiekimų 

gerinimo priemonių planas matematiniams, skaitymo, rašymo, pasaulio pažinimo gebėjimams ugdyti.  

Pradinių klasių 183 mokinių pasiekimai atitinka  pradinio ugdymo programos mokymosi pasiekimo 

lygį.  

 
2 Uždavinys. Tapti atvira mokykla, sutelkti mokyklos bendruomenę. Įgyvendinant antrąjį 

uždavinį skatinau mokytojų lyderystę, 24 mokytojai ( 56 proc.) dalijosi patirtimi respublikoje, rajone, 

mokykloje. 

2022-04-22 Kretingos Dvaro muziejaus Baltojoje salėje vyko respublikinė metodinė – praktinė 

konferencija „Mes skirtingi ir ypatingi, bet mes kartu“. Patirtimi dalijosi 6 mokytojai; Respublikinė 

kompiuteriu kurtų atvirukų paroda – konkursas ,,Lietuva mano namai“. 2022-02-14–2022-03-11 

paroda organizuota 2 kartą, dalyvavo 16 mokyklos mokinių; 2022-03-16 vyko Žemaitijos zonos 

mokinių meninės saviraiškos  festivalis „Širdies muzika“. Festivalyje dalyvavo 3 mokyklos 

kolektyvai; 2022-03-04 organizuota rajoninė ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų kūrybinių darbų 

paroda ,,Gurgu gurgu į Kaziuko turgų“, dalyvavo 6 mokytojos; 2022-11-17 Kretingos J. Pabrėžos 

universitetinės gimnazijos bibliotekoje vyko rajoninis literatūrinis edukacinis žaidimas ,,Knygosūkis“. 

Žaidimas buvo skirtas tarptautiniam projektui ,,Šiaurės šalių literatūros savaitei 2022 m.“. Jame 

dalyvavo 6 Kretingos rajono 4 klasių mokinių komandos; 2022-11-30 organizuota rajono pedagogų 

kūrybinių darbų paroda ,,Grafaitės suknele“, dalyvavo 6 mokytojos.  

Skatinau tėvų įsitraukimą į mokyklos veiklą. Atlikus anketinę tėvų apklausą karjeros planavimo 

klausimais 2021 m. lapkričio mėn., 18 tėvų sutiko vesti pamokas įsitraukiant į karjeros ugdymą. 
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Karjeros dienų renginiai – pažintis su tėvų profesijomis, pomėgiais, lankymasis tėvų darbovietėse, 

pažintinės pamokos ir kt. Klasėse pravestos 35 netradicinės ugdymo pamokos. Pagalbos specialistų 

komandos dalyvavo mokinių tėvų susirinkimuose, skaityti pranešimai: „Kokybiškas laikas su vaiku“, 

„Ribos ir taisyklės šeimoje“, „Adaptacijos sėkmė ir iššūkiai“. Susirinkimuose dalyvavo 110 tėvų, 3 

pagalbos mokiniui specialistai, 6 mokytojos. Vykdyti trišaliai pokalbiai tarp mokytojo, tėvų ir mokinių 

stebint mokinių pažangą: Organizuoti 35 susitikimai, kuriuose dalyvavo tėvai, klasės, dalyko arba 

grupės mokytoja, pagalbos mokiniui specialistai. Organizuoti 3 susitikimai su iš užsienio grįžusių 

mokinių tėvais. Sporto šventėje mokyklos bendruomenei, dalyvavo 176 mokiniai, 28 tėvai, 16 

mokytojų. Sportiškiausi šventės dalyviai apdovanoti projekto medaliais, diplomais. Mokinių 

kalėdiniame koncerte tėvams ,,Kai varpeliai suskambės“ koncertavo 40 mokinių, dalyvavo 60 tėvų. 

Padėkos dienos metu padėkota 54 mokiniams už puikius mokymosi rezultatus, aktyvų dalyvavimą 

konkursuose, olimpiadose. Tėveliams už bendradarbiavimą, nuolatinę paramą, įteikta 31 padėka.  

3 uždavinys. Kurti saugią, jaukią mokyklos ugdymo(si) aplinką. Siekiant šiuolaikiškiau 

organizuoti ugdymą, mokykla įsigijo: 7 kompiuterius – 3 500 Eur; nupirkta EDUKA licenija 

3 676 Eur; 2 interaktyvūs ekranai – 6 800 Eur; interaktyvios grindys – 3 600 Eur; 3 darbo kėdės spec. 

poreikių mokinimas – 3 120 Eur; 1 stovėjimo atrama – 1 800 Eur; Įsigyta ugdymo priemonių, žaislų 

už 8 574 Eur; Suremontuotos 2 ikimokyklinio grupės, atnaujinti baldai – 24 000 Eur; įrengta 

ikimokyklinio ugdymo grupė Ukrainiečių vaikams – 5 100 Eur: atnaujinta virtuvės įranga – 

4 300 Eur; pagerintos sąlygos žmonėms su fizine negalia, sumontuoti 4 keltuvai – 80 000 Eur. 

Įgyvendintas 2019 metais Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos bendruomenės parengtas 

ilgalaikis sporto projektas „Judėk ir sau padėk“. Projektas buvo finansuojamas valstybės Sporto 

rėmimo fondo lėšomis (35 953 Eur.), o jį administravo LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei 

Švietimo mainų paramos fondas.  

Inicijavau projekto, specialiojo pedagogo kabineto įrengimui, mokiniams, turintiems spec. 

ugdymo(si) poreikių, bendradarbiaujant su Amerikos lietuvių vaikų pagalbos organizacija ,,Saulutė“, 

rengimą. Įrengus kabinetą už 15 000 Eur sudarytos šiuolaikiškos sąlygos ugdytis kiekvienam 

mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymo(si) poreikių. 

Apibendrinant 2022 m. mokyklos metų veiklos rezultatus, sėkmingai įgyvendinti iškelti uždaviniai, 

įgyvendintos visos plane numatytos veiklos. Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir specialiojo 

ugdymo mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai dalinosi gerąja darbo patirtimi, žiniomis, naujausia 

informaciją apie patyriminio ugdymo galimybes, individualius vaikų gebėjimus, asmeninę pažangą. 

Gerėja mokinių savijauta, aktyvesnis tėvų įsitraukimas, daugėja mokytojų, skleidžiančių gerąją patirtį.  

Sudarytos sąlygas kiekvienam vaikui įgyti ir plėtoti asmenines kompetencijas, suteikiamos mokiniams 

palankios galimybės išskleisti individualius gebėjimus ir patirti asmeninę sėkmę 

 

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. Ugdymo 

kokybės 

gerinimas.  

Taikyti  

Patyriminio 

Mokymą(si) 

organizuoti 

naudojant IT, 

virtualias 

mokymosi 

aplinkas, kitas 

Tikslingai ir efektyviai 

dalį ugdymo proceso 

(ne mažiau nei 30 

proc.) 100 proc. 

mokytojų organizuoja 

per patyriminį ugdymą  

Organizuota gamtamoksliniai, 

praktiniai-tiriamieji darbai, 

projektai – 45; edukacinės 

išvykos, užsiėmimai – 35; 

prevenciniai renginiai, akcijos – 

16. Ikimokyklinio ugdymo 
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mokymo metodą 

ugdymo procese 

  

edukacines erdves, 

vykdyti projektinę 

veiklą 

 

50 poc. mokytojų 

vykdo gerosios 

patirties sklaidą.  

Respublikinėje 

kompiuterinių 

atvirukų parodoje-

konkurse 2022-02-01–

2022-03-11 „Sveikinu, 

Lietuva!“ dalyvauja 40 

proc. pradinių klasių 

mokinių. Ne mažiau 

75 proc. grupių, klasių 

mokinių dalyvauja 

projektinėse veiklose.  

Mokyklos 

bendruomenės bei 

mokinių tėvų 

dalyvavimas projekto 

veiklose siekia ne 

mažiau 30 proc. 

mokytojos įgyvendino 

respublikinių ir rajoninių 

projektų – 14. Sudarytos sąlygos 

mokiniams mokytis IT – skirta 

visoms klasėms po 1 pamoką. 

100 proc. mokinių ugdomas  

informatinis mąstymas ir 

gebėjimas naudotis IT. 81 proc. 

mokytojų organizavo projektines 

veiklas: „Pamokos kitaip“, 

„Olimpinis mėnuo“, ,,Pradinukų 

lyga“, „Būk saugus, mokiny“, 

„Pažintis su žirgais“, „Tapyba ant 

šilko“. 

Respublikinėje kompiuteriu 

kurtų atvirukų parodoje – 

konkurse ,,Lietuva mano namai“ 

dalyvavo 16 mokyklos mokinių.  

Veiklose dalyvavo 100 proc. 

ikimokyklinio ugdymo grupių, 

1–4 ir specialiųjų klasių mokinių. 

Mokinių tėvų įtraukimas į 

projektines veiklas siekia 35proc. 

1.2. Pasirengti 

įtraukiajam 

ugdymui(si) 

mokykloje 

  

 

 

 

Kelti kvalifikaciją 

seminaruose, 

mokymuose 

,,Įtraukusis 

ugdymas –

galimybės ir 

realybė“. 

Organizuoti 

respublikinę 

konferenciją „Mes 

skirtingi ir ypatingi, 

bet mes esame 

kartu“ 

 

70 proc. mokytojų 

dalyvauja 

kvalifikacijos 

programose įtraukiojo 

ugdymo tema. 

Organizuotoje 

respublikinėje 

konferencijoje „Mes 

skirtingi ir ypatingi, 

bet mes esame kartu“ 

2022-04-22, patirtimi 

dalinasi 7 mokytojai 

87 proc. mokytojų patobulino 

kompetenciją dalyvaudami 

organizuotuose seminaruose: 

„Įtraukusis ugdymas – galimybės 

ir realybė“ „Įtraukiojo ugdymo 

labirintas: kaip suderinti visų 

poreikius?“ „Kaip efektyviai 

pritaikyti vaiko, turinčio raidos 

sutrikimų aplinką, pasitelkiant 

vizualinio struktūravimo 

principus?“. 2022-04-22 

Kretingos Dvaro muziejaus 

Baltojoje salėje vyko 

respublikinė metodinė – praktinė 

konferencija „Mes skirtingi ir 

ypatingi, bet mes kartu“. 

Patirtimi dalijosi 6 mokytojai  
Modernizuoti 

ugdymo(si) 

aplinkos 

Parengus I ketv. 

projektą specialiojo 

pedagogo kabineto 

įrengimas, mokiniams, 

turintiems spec. 

ugdymosi poreikių, 

bendradarbiaujant su 

Amerikos lietuvių 

vaikų pagalbos 

organizacija 

,,Saulutė“, III ketv. 

įrengtas specialiojo 

Įrengtas šiuolaikiškas specialiojo 

pedagogo – logopedo kabinetas, 

kurio dėka yra teikiamos 

kokybiškos ugdymo paslaugos 

SUP mokiniams. Kabinetas 

įrengtas gautomis lėšomis – 

15 180,00 Eur iš Pasaulio 

lietuvių bendruomenės Čikagoje, 

paramos vaikams organizacijos 

,,Saulutė“. Mokinių darbo vietos 

aprūpintos nešiojamais 
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pedagogo kabinetas 

įtraukiąjam ugdymui 

už 15 000 Eur. 

Papildytas sensorinis 

kabinetas 

interaktyviomis 

ugdymo priemonėmis. 

100 proc. mokinų, 

turinčių spec. 

ugdymosi poreikių, 

gerėja ugdymosi 

sąlygos 

kompiuteriais, nupirktas 

interaktyvus ekranas. Priemonės 

skirtos lietuvių kalbai, 

matematikai ir kt. Įrengta darbo 

vieta pedagogei ir padėjėjai.  

Pagalba teikiama 33 mokiniams: 

14 teikiama specialiojo pedagogo 

ir logopedo pagalba; iš 33 

mokinių 19 teikiama tik 

logopedo pagalba. 100 proc. 

mokinių pagerėjo ugdymo(si) 

sąlygos ir pagalbos kokybė 

1.3. Plėsti 

bendradarbiavimą 

su socialiniais 

partneriais 

Skatinti 

bendruomenės 

narių bendravimą ir 

bendradarbiavimą, 

nuolatinį 

tobulėjimą ir 

mokymąsi, 

įsitraukiant į 

bendrus projektus 

su socialiniais 

partneriais 

  

I–IV ketvirčiuose  

organizuojama ne 

mažiau 6 renginiai su 

socialiniais partneriais 

ir vietos bendruomene.   

I ketv. Pasirašytos ne 

mažiau 2 naujos 

bendradarbiavimo 

sutartys. I–IV ketv. 

organizuojama 2 

projektai su Lietuvos 

sutrikusio intelekto 

žmonių globos 

asociacija „Kretingos 

viltis“. Projekto 

veiklose dalyvauja 87 

proc. mokinių 

Renginiai vykę su socialiniais 

partneriais: 2022-04-22  

Kretingos Dvaro muziejaus 

Baltojoje salėje vyko respublikinė 

metodinė – praktinė konferencija 

„Mes skirtingi ir ypatingi, bet mes 

kartu“. Dalyvavo 4 

bendradarbiaujančios mokyklos  

Vilniaus rajono Eitminiškių 

gimnazijos Ažulaukio pradinio 

ugdymo skyrius, Vilniaus 

Spindulio progimnazija, 

Kretingos Jurgio Pabrėžos 

universitetine gimnazija, 

Klaipėdos Litorinos mokykla. 

2022-12-01 Kretingos lopšelio- 

darželio ,,Ąžuoliukas“ 

priešmokyklinio ugdymo vaikai 

susipažino su pirmų klasių 

mokytojomis. Bendrų projektų su 

Lietuvos sutrikusio intelekto 

žmonių globos asociacija 

„Kretingos viltis“ vykdymas. 2 

projektų veiklose dalyvauja 93 

proc. mokinių. Tolerancijos diena 

su 3 bendradarbiaujančiomis 

mokyklomis: Dienos veiklos 

centru, Marijono Daujoto, 

Simono Daukanto 

progimnazijomis vyko 2022-11-

15. 2022 m. pasirašytos 

bendradarbiavimo sutartys su 

Kretingos meno mokykla,  

Palangos gintaro muziejumi 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  
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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. Pertvarkytos patalpos ir pritaikytos 

ikimokykliniam ugdymui, įrengta nauja grupė. 

Sudarytos sąlygos priimti ukrainiečių vaikus. 

3.2 Išduotas Leidimas-higienos pasas 2022 m. 

gruodžio 6 d. naujai įrengtai grupei. 

Saugi higienos reikalavimus atitinkanti aplinka 

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.    

 

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. Švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo 
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7.2. Veiksminga lyderystė ir efektyvus mokyklos valdymas 

 

 


