
Klaipėdos r. Vėžaičiu pa ¡¿raidinė mokykla
(švietimo įstaigos pavadinimas)

Direktorė Dalia Baliutavičienė
(darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė)

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA

Ot-US Nr
(data)

Gargždai

I SKYRIUS
PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI

1, Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai

Metinės užduotys 
(toliau užduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 
užduotys įvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir 
jų  rodikliai

1.1. i

12,
1.3.
1.4.

2. Einamųjų metų užduotys
(nustatom os ne m ažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)

Užduotys Siektini rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kūnais vadovaujantis vertinama, 
ar nustatytos užduotys Įvykdytos)

2.1. Įvesti mokytoju etatinį darbo - 
i apmokėjimo modelį.

Atlyginama mokytojams už 
visus darbus.

Mokytojų informavimas apie 
etatinį darbi) apmokėjimą. 
Preliminarus darbo krūvio 
paskirstymas.
Tikslingas lėšų panaudojimas.

2.2. . Organizuoti ugdymo erdvių 
atnaujinimo darbus.

Patrauklesnės ugdymo 
erdvės.

Suremontuotos 6 kabinetų grindų 
dangos.
Patobulintos atviros mokyklos 
erdvės.
Patobulintos mokyklos lauko 
erdvės.

2.3. Aktyvinti mokinių daly vavimą 
; rajono, šalies ir tarptautiniuose 
j renginiuose.

Mokintų kūrybiškumo ir 
pasitikėjimo stiprinimas.

Dalyvaujama 80 proc. rajono 
olimpiadų.
Dalyvaujama bent 5 šalies 
konkursuose.
Dalyvaujama bent 1

į tarptautiniame projekte.



2

3. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 
turėti neigiamos įtakos šioms užduotims įvykdyti)
(pildoma kartu suderinus su švietimo įstaigos vadovu)

3.1. Tdept i iii iii nacionaliniai teisės aktai.
3.2. Finansavimo trukdžiai.
3.3. Mokytojų trūkumas ir kaita. i

II SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS VERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ)

TOBULINIMAS

4. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis vertinimas

Užduočių įvykdymo aprašymas Pažymimas atitinkamas 
langelis

4.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius 1 .abai gerai □
4.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai □
4.5. įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai □
4.4 Užduotys neįvy kdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai □

5. Pasiūlymai, kurios kompetencijos turėtų būti tobulinamos
(nurodoma, kokie ar kurios srities mokymai siūlomi}

5 ! ..............  .............. .........
; 5.2. ............ ...............

_______

Vaclovas Dackauskas

(data)

Direktorė D alia Baliutavičienė ¿onï-ot-ü
(Švietimo įstaigos vadovas) /parašas) (vardas ir pavardė) (data)

Klaipėdos rajono 
savivaldybės meras---

III SKYRU S
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

6, Vertinimo pagrindimas: ____________  ______

(savivaldybės meras) (parašas ) (vardas ir pavardė) (data.)

Dok


