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Valstybiniq ir savivaldybiq Svietimo istaigg (i5slryrus auklt4sias mokyklas) vadovg, jq
pavaduotojq ugdymui, ugdym4 organizu janiiq skyrir; veddjr; veiklos vertinimo isvados

forma)

KELN/MS RAJoNo ELVYRAvos PAGRII\DINE MOKYKLA
(Svietimo istaigos pavadinimas)

DIREKTORE GINTA MAZTLIAUSKIENE
(darbuotojo pareigos, vardas ir pavarde)

VEIKLOS VERTINIMO ISVMA

2013-04- m.lr. *) - 62-ef,
(oat")--

Kelme
(sudarymo vieta)

I SKYRIUS
PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZTJLTATAI

1. Pagrindiniai pradjusiq metq veiklos reztltatai

2. Einamqjq metq uZduoty
(nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uZduotys)

Metines uZduotys
(toliau - uZduotys) Siektini reniltata;r

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama" ar nustalrtos
uZduotys iwkdvtos)

Pasiekti rezultataiir
jq rodikliai

1.1

a.
1.3.
1.4.

1.5.

UZduotys Siektini reniltatai
RezultaQ vertinimo rodikliai

(kuriais vadovauj antis vertinam4
ar nustat5rtos uZduotys iwkdvtos)

2. 1 . lgyv endinti mokytojq
etatinio apmokejimo modeli.

Mokykloje taikomas
mokytojq etatinio
apmokejimo modelis.
Parengtos vidaus darbo
tvarkos taisykles, darbo
apmokejimo tvark4
mokytojq pareigybiq
apraSy:nai, darbo sutardiu

Iki 2018 m. rugsejo I d.
paskirst5rti mokytoj q etatai,
atlikti darbo sutardiq
pakeitimai, parengta kita
reikalinga dokumentacija.
Teiktos informavimo ir
konsultavimo procedDros
mokytoiams.



pakeitimai ir kiti su Sia
veikla susijg norminiai
dokumentai.

Iki 2018 m. gruodZio 31 d.
parengti visq mokytojq
pareigybiq apraSymai.

2.2. Organizuoti gamtos ir
socialiniq mokslq dalykq
mokinio individualios paZangos
stebesen4.

Parengtos visq gamtos ir
socialiniq mokslq dalykq
mokinio individualios
pa1angos stebejimo
tvarkos. Vykdoma tvarkrt
i gyvendinim o pneLiiur a,
aptariami mokinio
individualios paZangos
steb6jimo pokydiai ir
priimamos priemones
tobulinimui.

Iki 2018 m. spalio I d.
parengtos visq gamtos ir
socialiniq mokslq dalykrl
individualios mokinio paZangos
stebejimo tvarkos. Vien4 kart4
per menesi (2018 m. spalio,
lapkridio, gruodZio men.)
tvarkq igyvendinimas
aptariamas metodine s e grupes e
ir numatornos konkredios
priemones mokinio
individualia i paiangai gerinti.
Pasiektas 100 proc. gamtos ir
socialiniq mokslq dalykq

2.3. Uirikrinti visq mokyklos
bendruomenes nariq saugum4.

fvykdytos patydiq
prevencijos programrl

,rOlweus",,,fveikiame
kartu",,,Antras Zingsnis"
visos suplanuotos
veiklos.
Visa mokyklos
bendruomene apmokyt4
kaip stabdyti patydias.

Patydiq rodiklis mokykloj e
sumaZejgs nuo 11,9 proc. iki
8 proc.

Ivyke 3 koordinacinio korniteto
susirinkimai ir dveji visq
mokyklos bendruomenes nariq
mokvmai.

3. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali btti nelvykdytos (aplinkyb6s, kurios gali tur6ti
neigiamos itakos Sioms uZduotims ivykdyti)
(pildoma kart'; suderinus su valsffbines ir savivaldybes Svietimo lstaigos (i5skyrus aukit4sias
mokyklas) (tr-rliau - Svietimo istaiga) vadovo pavaduotoju ugdymui, 

"gdyma 
organizuojandio

skyriaus vedeju)

II SKYRIUS
PASIEKTU REZIJLTATU VYKDAIIT UZDUOTIS VERTINIMAS IR KoMPETENcIJu

TOBULIMMAS

4. Pasiektg rezultatq vykdant uZduotis vertinimas

UZduodiq ivykdymo apraSymas PaZymimas atitinkarnas
laneelis

4.I. UZduotys ivykdytos ir virsijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai D
4.2. UZduotys i5 esmes ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai D
43. [vykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai !

3.1. Teises lnl itimai.
iSkieii faktoriai.

3.3. Tredi lslparelgollm



5. Pasiulymai, kurios kompetencijos turdtrl btiti tobulinamos
(nurodoma, kokie ar kurios srities mokymai siDlomi)

5.2.

III SKYRIUS
VERTINIMO PAGRIIIDIMAS IR SIIfLYMAI

6. Vertinimo pagrindimas ir siulymai:

(
Savivaldybes meras

Mokyklos direktore

Veiklos vertinimo i5vadai pritarta / nepritarta:

(Darbuotojq atstovavim4
lgyvendinandio asmens pareigos)

(paraSas)

Galutine veiklos vertinimo i5vada

(vardas ir pavarde)

( vu tlus lr puvurde; (dala)

ir sftinku / nesutinku:
(ko nereikia, i5braukti)

Vaclovas Andrulis

Ginta Maziliauskiene

(data)

{. I r rr I r r 1 1r.r lrlll grli vnrft | r,r r ptFUlgtrl) (pnlaln.l)

(ko nereiki4 i5braukti)


