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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos 2021-2023 strateginio  veiklos plano  

įgyvendinimo 2021 metų veiklos  plane buvo numatyti trys veiklos prioritetai: 

 Kokybiško mokymo ir mokymosi visą gyvenimą stiprinimas. 

 Tikslingas edukacinių aplinkų atnaujinimas. 

 Ryšių su socialiniais partneriais plėtojimas. 

Pirmojo veiklos prioriteto pirmas tikslas Teikti kokybiškas mokymosi visą gyvenimą 

paslaugas, nuosekliai planuojant, vykdant ugdymo(si)/ mokymo(si) veiklas ir vertinant 

pasiektus rezultatus įgyvendintas 83,2 proc.  

1 uždavinys. Tobulinti ugdomosios veiklos organizavimo kokybę ir veiksmingumą 

įgyvendintas 85 proc. Į gimnazijos skyrių priimta 40 mokinių. Į pirminio ir tęstinio profesinio 

mokymo programas priimta 153 mokiniai, 25 mokiniai (iš I-ų gimnazijos klasių) pasirinko virėjo 

pirminės profesinio mokymo programos modulį. Metinis gimnazijos skyriaus mokinių pažangumas 

95,7%. Pagrindinį išsilavinimą įgijo 100 proc. II gimnazijos klasių mokinių. Profesinio mokymo 

baigiamojo kurso programose mokėsi ir jas baigė 120 mokinių. 113 mokinių laikė asmens įgytų 

kompetencijų vertinimą ir įgijo kvalifikaciją. Tai sudaro 94,1% nuo visų programas baigusių 

mokinių. Įgytų kompetencijų vertinimo pokytis lyginant su 2019-2020 m. m. yra +10,77%. 

Mokinių pažangumas profesiniame mokyme – 100%. 1 profesijos mokytojas įgijo mokytojo 

kvalifikaciją. 87% mokyklos mokytojų įvykdė 5 dienų kvalifikacijos tobulinimo programą. 2 

profesijos mokytojai dalyvavo stažuotėse verslo įmonėse. 3 profesijos mokytojai dalyvavo 

stažuotėse sektoriniuose praktinio mokymo centruose. 2021 m. atnaujinta 10 modulinių profesinio 

mokymo programų, 6 yra įgyvendinamos 2021-2022 m. m. 2021 m. birželio mėnesį gauta KPMPC 

ekspertinio vertinimo ataskaita, kad mokymo įstaiga yra pasirengusi vykdyti mokymą nuotoliniu 

ugdymo proceso organizavimo būdu. 2021 m. rugsėjo mėnesį nuotolinis mokymas įteisintas 

mokyklos įstatuose. 97% mokyklos mokytojų naudoja Moodle aplinka. 2021–2022 m. m. 

mokiniams buvo pasiūlyta 17 pasirenkamųjų dalykų, modulių programų, t. y. 30,8 % daugiau 

lyginant su praėjusiais mokslo metais. 90% mokyklos mokytojų vedė integruotas, netradicines, 

atviras pamokas, kurios buvo pagrįstos šiuolaikiškais ugdymo metodais. 78% bendrojo ugdymo 

mokytojų organizavo mokinių kūrybinių darbų parodas. 77,5%  mokyklos mokinių, įgijusių 

pagrindinį išsilavinimą 2021 m., pasirinko tolimesnį profesinį mokymąsi mokykloje. 2021 m. kovo 

mėnesį organizuotas mokinių kūrybinių darbų konkursas „Profesijos dirbtuvės“. Konkurse 

dalyvavo mokiniai iš 18 skirtingų Lietuvos profesinio ugdymo įstaigų. 2021 m. buvo dalyvauta 

Šiaulių PRC prekybos skyriaus organizuotame respublikiniame konkurse „Profesionaliausias 

prekybininkas“, Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyriaus organizuotame apskaitininkų 

respublikiniame konkurse (užimta I-a vieta), tarptautiniame „Jaunojo automechaniko 2021“ 

konkurse, finaliniame etape (užimta V-a vieta). 2020-2021 m. m. vienam mokiniui teko 30,98 

praleistų pamokų, iš jų - 19,46 nepateisintų pamokų. Mokymosi sutartį su mokykla nutraukė 51 

mokinys, tai yra 27,14% mažiau nei 2019-2020 m. m. 2021 m. vyko 10 Vaiko gerovės komisijos 

posėdžių, kuriuose buvo svarstomas mokinių pažangumas ir lankomumas. 36 mokyklos mokiniai 

atliko praktinį mokymą SPMC: E. Galvanausko profesinio mokymo centre, Klaipėdoje; Šiaulių 

PRC. Atliktos apklausos: darbdavių apklausa apie mokinių turimas kompetencijas vykdant praktinį 

mokymą realioje darbo vietoje (visų vykdomų profesinio mokymo programų) ir absolventų 



apklausa apie įgytas žinias, įgūdžius ir kompetencijas. 

Vykdomas Erasmus+ programos projektas „Kompetencijų ugdymas dualinio mokymo ir 

pameistrystės keliu ES šalyse (Nr. 2021-1-LT01-KA122-VET-000016237)“.  

2 uždavinys. Užtikrinti mokyklos veiklos administravimo kokybę įgyvendintas 81,3%. 

Parengti: mokyklos metinis veiklos planas 2021 metams; 2021-2022 m. m. mokyklos profesinio 

mokymo vykdomų programų ir bendrojo ugdymo įgyvendinimo planas; skyrių ir metodinių grupių 

veiklos planai; direktoriaus metų veiklos ataskaita; kiekvieno mokytojo veiklos planas ir ataskaita 

profesiniam tobulėjimui ir veikloms mokyklos bendruomenei. Vykdyti metiniai pokalbiai su 

darbuotojais. Atliktas išorinis mokyklos veiklos kokybės auditas pagal ISO 9001:2015 standarto 

reikalavimus. Pažeidimų nerasta. Kokybės valdymo sistemos sertifikatas galioja iki 2022-07-08. 

Sukurta „Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos korupcijos prevencijos 

programa 2021–2023 metams“. 

Antrojo veiklos prioriteto antras tikslas Tikslingas edukacinių aplinkų, profesinio 

mokymo bazės atnaujinimas, tobulinimas bei naudojimas įgyvendintas 69 proc.  

1 uždavinys. Modernizuoti profesinio mokymo bazę, atsižvelgiant į darbo rinkos 

poreikius įgyvendintas 88 proc. Atnaujinta automobilių mechaniko specialybei skirta teorijos 

klasė, atnaujinta teorijos/ praktikos klasė skirta slaugytojo padėjėjo specialybei mokyti. Profesijos 

mokytojai atnaujino savo srities specialybei mokyti skirtas mokymo priemones, sukūrė metodines 

priemones. Parengtas viešųjų pirkimų planas ir pristatytas į ŠMSM. Vykdant pirkimus buvo 

parengtos ketinamų sudaryti pirkimų sutarčių produktų ir paslaugų specifikacijos. Pagal poreikį 

teorinėms klasėms buvo įsigyta IT įrangos už 4121 eurą, naujų vadovėlių už 514 eurų.  

2 uždavinys. Gerinti mokymosi aplinkos patrauklumą įgyvendintas 50 proc. 2021 m. 

parengtas aprūpinimo skaitmeniniais ištekliais planas. Vykdomas Sporto rėmimo fondo ir 

Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos lėšomis finansuojamo sporto projekto 

Nr. SRF-SĮĮ-2021-1-0033 įgyvendinimas. Atliktas einamasis remontas bendrųjų mokyklos patalpų. 

Trečiojo veiklos prioriteto trečias tikslas Mokyklos įvaizdžio ir viešųjų ryšių plėtojimas 

įgyvendintas 84 proc. 

1 uždavinys. Įvairiapusių bendradarbiavimo ryšių didinimas įgyvendintas 64,3 proc. 

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su „Atrask Raseinius“. Kartu su kitomis švietimo įstaigomis 

mokykla organizavo netradicines veiklas: „Kalėdinių meduolių kepimas“ su VšĮ „Akademija 

gamtoje“ darželinukais/mokiniais, Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos konditerių 

specialybės mokiniai buvo mokomi kepti šakočius. Dalyvauta socialinių partnerių organizuotuose 

renginiuose: Raseinių krašto istorijos muziejuje, VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų 

centre, Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro kartu su Raseinių krizių centru 

organizuotame seminare, ekskursijoje UAB Danspin. Bendradarbiauta su Raseinių Jaunųjų 

maltiečių atstovais. Vyko bendradarbiavimas su vietos darbdaviais, Užimtumo tarnybos, Raseinių 

skyriumi: įvyko 7 netradicinės pamokos su darbdaviais (apskaitininko, automobilių mechaniko, 

konditerio, padavėjo-barmeno, virėjo) specialybių mokiniams. Dalyvauta dviejuose Užimtumo 

tarnybos, Raseinių skyriaus organizuotuose nuotoliniuose renginiuose, kuriuose buvo pristatytos 

mokymosi galimybės mokykloje Užimtumo tarnybos klientams. Mokiniai, kurie mokosi pirminio 

profesinio mokymo programose, modulyje „Įvadas į profesiją“ su būsima profesija susipažino 

socialinių partnerių įstaigose. Organizuoti vairavimo simuliatoriaus praktiniai mokymai mokymo 

centro „Vairuojame“ mokiniams.  

2 uždavinys. Kurti patrauklią ir veiksmingą Mokyklos viešinimo sistemą įgyvendintas 

100 proc. +453% padidėjo mokyklos socialinės paskyros lankytojų skaičius. Mokyklos socialinėje 

paskyroje talpinamos informacijos dažnis – 3 kartai per savaitę. Sukurta informacijos viešinimo 

darbo grupė. Parengtas „Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos viešinimo 

tvarkos aprašas“.  

3 uždavinys. Formuoti  pozityvų požiūrį į mokyklą įgyvendintas 87 proc. 2021 m. 

socialinis pedagogas konsultuoja mokinius, teikia pagalbą socialiniais ir psichologiniais klausimais 

(pagal savo kompetenciją). Mokykla 2021-07-21 pasirašė sutartį Nr. R8-149 su Nacionaliniu DofE 

Lietuva centru dėl programos įgyvendinimo. Programoje dalyvauja 7 mokiniai. Dalyvio mokestį 

29 Eur/asmeniui sumokėjo socialinis partneris UAB Danspin. Mokykloje vykdytos 2 prevencinės 



programos: „Savu keliu“ ir „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji 

programa“. Mokykloje atlikti tyrimai: programos „Savu keliu“ poveikio tyrimas,  patyčių masto 

paplitimo tyrimas, mokinių adaptacijos tyrimas VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykloje. 

Lyginant 2019 m. ir 2021 m. atliktų tyrimų rezultatus patyčių mastas sumažėjo 7,5%. Lyginant 

2019 m. ir 2021 m. atliktų tyrimų  adaptacinius sunkumus patiriančių mokinių skaičius sumažėjo 

25%. Formuojant pilietinę, tautinę, kultūrinę, socialinę savimonę 46 mokyklos mokiniai dalyvavo 

nacionaliniame konkurse „Europos egzaminas“, buvo inicijuotos 5 akcijos/renginiai. 2021 m. 

balandžio mėnesį nuotoliniu būdu dalyvauta bendrojo ugdymo įstaigų klasių valandėlėse, vykdytas 

profesinis informavimas ir konsultavimas.  

 

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. Mokyklos 

veiklos kokybės 

vadybos sistemos 

veikimo 

tobulinimas 

Atnaujinti ir 

palaikyti 

mokyklos 

vidaus 

kokybės 

vadybos 

sistemą 

Vadovaujamasi 

atnaujintais 

mokyklos vidaus 

veiklą 

reglamentuojančiai

s norminiais teisės 

aktais; 

 

Atliktas mokyklos 

vidaus kokybės 

vadybos sistemos 

auditas, teikta 

išvada (ISO 

standarto ar 

ministerijos audito) 

dėl mokyklos 

kokybės vadybos 

reikalavimų 

atitikimo 

reikalavimams;  

 

Įvykdyti mokyklos 

strategijos 

įgyvendinimo 

stebėseną pagal 

rodiklių sistemą. 

2021-01-14 direktoriaus įsakymu Nr. V-2 

patvirtintas Darbuotojų metinės veiklos 

vertinimo aprašas. 

2021-08-31 direktoriaus įsakymu Nr. V-

50, 2021-11-12 direktoriaus 

įsakymu Nr. V-82 papildyta  Viešosios 

įstaigos Raseinių technologijos ir verslo 

mokyklos pažangos ir pasiekimų 

vertinimo tvarka. 

2021-08-31 direktoriaus įsakymu Nr. V-

56 pakeisti Viešosios įstaigos Raseinių 

technologijos ir verslo mokyklos 

COVID-19 viruso valdymo taisyklių 

priedai. 

2021-09-02 direktoriaus įsakymu Nr. V-

60 patvirtintas mokyklos prieš smurtą 

nukreiptos politikos ir prevencinių 

priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašas, 

paskirti atsakingi asmenys. 

2021-12-01 direktoriaus įsakymu V-85 

patvirtintas Viešosios įstaigos Raseinių 

technologijos ir verslo mokyklos 

viešinimo tvarkos aprašas. 

2021-01-12 Vadovybinės vertinamosios 

analizės susirinkimo metu, buvo 

peržiūrėta ir atnaujinta „Kokybės politika 

ir tikslai“. Kokybės vadybos sistemos 

veikimas stebimas ir matuojamas nuolat 

analizuojant procesų matavimo rodiklius 

ir tikslų įgyvendinimo lygį.  

Kasmetinio išorės audito metu 2021 m. 

birželio 17 d. įvertinta mokyklos veiklos 

kokybė pagal ISO 9001:2015 standarto 



reikalavimus. Veikla vykdoma tinkamai. 

Pažeidimų nerasta. Kokybės valdymo 

sistemos sertifikatas galioja iki 2022 m. 

liepos 8 d. 

Per 2021 m. pagal iš anksto parengtą 

KVS atstovo audito planą atlikti 4 vidaus 

auditai.  

1.2. Pasiūlos 

profesinio 

mokymo 

programų/modulių 

bendrojo ugdymo 

mokyklų 

mokiniams 

kūrimas ir 

įgyvendinimas 

9-11 kl. 

mokiniai 

mokosi 

pagal LTKS 

2-4 lygio 

profesinio 

mokymo 

programas 

Mokymąsi pagal 

atitinkamas 

programas/moduliu

s tęsia priimti BU 

mokiniai;  

 

Sukomplektuotos 

naujai priimtų 

mokinių klasės;  

 

Sudaryta galimybė 

mokiniams 

praktinio mokymo 

metu susipažinti su 

veikla realioje 

darbo vietoje;  

 

Pasidalinta 

patirtimi, siekiant 

pagerinti teikiamų 

profesinio 

informavimo ir 

konsultavimo 

paslaugų kokybę. 

2020-2021 m. m. pagal Automobilių 

mechaniko modulinės profesinio 

mokymo programos (valstybinis 

programos kodas M43071604) modulį 

„Metalo technologiniai darbai“ buvo 

priimti mokytis du mokiniai iš bendrojo 

ugdymo įstaigų. 2021-2022 m. m. abu 

mokiniai tęsia mokslą. 

2021-2022 m. m. pagal Virėjo modulinės 

profesinio mokymo programos 

(valstybinis programos kodas 

P21101309)  modulį „Blynų, lietinių, 

blynelių ir sklindžių gaminimas“ buvo 

priimti mokytis 25 mokiniai iš bendrojo 

ugdymo įstaigų. 

2021-2022 m. m. 43,3% I-o kurso 

mokinių, kurie mokosi pirminio 

profesinio mokymo programose, 

modulyje „Įvadas į profesiją“ su būsima 

profesija susipažino socialinių partnerių 

įstaigose – realioje darbo vietoje. Kiti 

socialiniai partneriai negalėjo priimti 

mokinių savo įmonėse/ įstaigose dėl 

ribojimų, kurie yra nustatyti šalies 

vyriausybės dėl Covid-19 situacijos. 

2020-2021 m. m. visi 120 baigiamojo 

kurso mokinių, kurie mokėsi modulyje 

„Įvadas į darbo rinką“, susipažino su 

profesine veikla realioje darbo vietoje. 36 

mokyklos mokiniams buvo suteikta 

galimybė praktinį mokymą vykdyti 

sektoriniuose praktinio mokymo 

centruose. 

2021 m. vykdytas profesinis 

informavimas ir konsultavimas: Raseinių 

„Šaltinio“ progimnazijos 8-okams 

(balandžio 1 d.), Raseinių Viktoro 

Petkaus pagrindinės mokyklos 8-okams ir 

10-okams (balandžio 14, 15, 19 d.), 

Viduklės Simono Stanevičiaus, Ariogalos 

gimnazijų II-ų gimnazijos klasių 

mokiniams (balandžio 13, 27 d.), Kelmės 

„Aukuro“ pagrindinės mokyklos 10-

okams (balandžio 26 d.). 2021 m. 

gruodžio 7 d. mokykloje su virėjo 

profesija susipažino 8 darželinukai/ 



mokiniai ir dvi auklėtojos/ mokytojos iš 

švietimo įstaigos VšĮ „Akademija 

gamtoje“. 

1.3.  
Antikorupcinės 

aplinkos ir 

atsparumo 

korupcijai 

mokykloje 

stiprinimas 

Kuriami 

antikorupci

nė aplinka ir 

mikroklimat

as 

Parengtas ir 

patvirtintas 

mokyklos 

korupcijos 

prevencijos 

veiksmų planas,  

į planą įtrauktos 

Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos 

2020–2023 metų 

korupcijos 

prevencijos 

programos 

įgyvendinimo 

priemonių plano 

priemonės, skirtos 

ministerijos 

pavaldžioms 

įstaigoms. 

Sukurta „Viešosios įstaigos Raseinių 

technologijos ir verslo mokyklos 

korupcijos prevencijos programa 2021–

2023 metams“. Dokumentas patvirtintas 

2021 m. balandžio 12 d. direktoriaus įsak. 

Nr. V-27. 

2021-04-12 direktoriaus įsakymu Nr. V-

25 patvirtintas Viešosios įstaigos 

Raseinių technologijos ir verslo 

mokyklos korupcijos prevencijos tvarkos 

aprašas. 

2021-12-31 direktoriaus įsakymu Nr. V-

94 patvirtintas mokyklos vidinių 

informacijos apie korupcinio pobūdžio 

pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų 

funkcionavimo užtikrinimo tvarkos 

aprašas, paskirti atsakingi asmenys. 

2021-06-21 raštu Nr. SĮ-180 Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijai pateikta 

informacija dėl korupcijos pasireiškimo 

tikimybės vertinimo. 

2021-09-17 raštu Nr. SĮ-295 Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijai pateiktos 

vertinimo išvados dėl korupcijos 

pasireiškimo tikimybės. 

1.4.  

Bendradarbiavimo 

su socialiniais 

partneriais 

Kuriamas 

sistemingas, 

naudingas ir 

nuoseklaus 

bendradarbi

avimas 

Pritraukta nauja 

įmonė jos 

darbuotojų 

kvalifikacijai 

tobulinti;  

Organizuotos 

apskritojo stalo 

diskusijos, išvyka į 

įmonę;  

 

Surengtas  

profesinio 

meistriškumo 

konkursas, kitas 

karjeros 

konsultavimo 

renginys;  

 

Stebėta, analizuota 

ir vertinta vykdomo 

bendradarbiavimo 

su socialiniais 

partneriais būklė,  

 

Organizuota veikla 

Siekiant gerinti profesinio mokymo 

prieinamumą ir patrauklumą, atvirumą 

bendruomenei, 2021 m. periodiškai buvo 

organizuojami vairavimo simuliatoriaus 

praktiniai mokymai mokymo centro UAB 

„Vairuojame.LT mokymo centras“ 

tikslinėms mokinių grupėms įmonės 

Baltic Transline. 

2 profesijos mokytojai tobulino 

kvalifikaciją maitinimo ir buhalterinės 

apskaitos paslaugų sektoriuose: maisto 

ruošimo technologijų mokytoja stažavosi 

A. Taraškienės firmoje „3 5 15“ 30 val., 

2021 m. rugpjūčio 16-20 d.; buhalterinės 

apskaitos mokytoja stažavosi  UAB 

„POKERIKA“ 20 val. 2021 m. spalio 5-

29 d. ir UAB „MEDIEVA“ 20 val. nuo 

2021 m. lapkričio 15 d. iki 2021 m. 

gruodžio 15 d. 

2021 m. sausio 12 d. organizuota 

nuotolinė apskrito stalo diskusija su 

socialiniu partneriu VšĮ Raseinių 

neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centru 

dėl mokinių galimybės būti priimtiems 

praktiniam mokymui VšĮ Raseinių 



su  užimtumo 

tarnyba; 

 

Tirta naujų 

profesinio mokymo 

programų kūrimo 

būtinybė 

neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centre, 

mokantis modulyje „Įvadas į darbo 

rinką“. Diskusijos metu priimti abejoms 

pusėms naudingi susitarimai. 

2021 m. kovo 9 d. virtualioje erdvėje 

vyko mokinių kūrybinių darbų konkursas 

„Profesijos dirbtuvės“, kuriame dalyvavo 

mūsų mokyklos visų specialybių 

mokiniai ir mokiniai iš 18 skirtingų 

Lietuvos ugdymo įstaigų. 

Dalyvauta 2 Užimtumo tarnybos, 

Raseinių skyriaus, organizuotuose 

nuotoliniuose renginiuose, kuriuose buvo 

pristatytos mokymosi galimybės 

Viešojoje įstaigoje Raseinių 

technologijos ir verslo mokykloje 

Užimtumo tarnybos klientams (2021 m. 

balandžio 8 d. ir rugpjūčio 25 d.). Per 

2021 m. mokykloje organizuoti mokymai 

39 asmenims, siųstiems iš Raseinių, 

Kelmės, Jurbarko Užimtumo tarnybos 

skyrių.  

2021 m. lapkričio mėn. verpalų įmonė 

UAB Danspin kreipėsi į mokymo įstaigą 

dėl kvalifikuotų šaltkalvių mokymo, nes 

įmonei trūksta šios srities specialistų. 

Aptartos galimybės naujos programos 

rengimui, išanalizuotas nacionalinės 

Šaltkalvio modulinės profesinio mokymo 

programos turinys, atsižvelgta į verslo 

įmonės poreikius ir pasiūlymus. Vyksta 

paruošiamieji darbai. 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

  

 

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

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

  

 

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. Pokyčių planavimas ir valdymas 

7.2. Vadovavimas ugdymui ir mokymuisi 

 

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.    

8.2.   

8.3.    

8.4.    

 

 

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. Ekstremali situacija valstybėje 

9.2. Teisės aktai reglamentuojantys ugdymo procesą 

9.3. 

 

VI SKYRIUS 



VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  
 

Mokyklos Tarybos  pirmininkas                                           Virginijus Laurinaitis          ________ 
(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)  

 


