Valstybiniq ir savivaldybiq Svietimo istaigq
(i5skyrus auk5t4sias mokyklas) vadovq, jq
pavaduotojq ugdymui, ugdym4 organizuoj andiq
skyriq vedejq veiklos vertinimo nuostatq
priedas

(Valstybinir; ir savivaldybig Svietimo istaigq (i5skyrus auk5t4sias mokyklas) vadovq
pavaduotojq ugdymui, ugdym4 organizuojaniiq skyriq ved€jq veiklos vertinimo i5vados
forma)
KelmesrajonolkaiiqZygimantoliauksminogimnazija
(Svietimo istaigos Pavadinimas)

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedeja Livite Siaudvyiene
(darbuotojo pareigos, vardas ir pavarde)

VBIKLOS VERTINIMO ISVADA

2018-04-16

Nr.

(data)

KraLiai
(sudarymo vieta)

I SKYRIUS
PASIEKTI IR PLAI\UOJAMI REZULTATAI
1. Pagrindiniai pradjusiq metq veiklos reztltatai
Metines uZduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini rentltatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis
vertinama, ar nustat54os
uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rentltatai ir

jq rodikliai

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

l. UZtikrinti kokybi5k4

gimnazijoj e vykdomq programq

igyvendinim4.

Siektini reziltatai

Rengiant ugdymo plan4
perZiiireti ir atnauj inti
ugdymo turinio
planavimo dokumentus:
- I5vykq, ekskursijq ir

kitq turizmo renginiq
organizavimo apraS4.
- Ugdymo turinio
planavimo tvark4.
Organizuoti kokybi3k4
programq igyvendinim4

irjq

stebesen4.

Rezultatq vertinimo rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertinam4 ar nustat5rtos
uZduotys irykdytos)
Iki 2018 m. rugpjiidio 31 d.

parengtas ir gimnazijos

direktoriaus patvirtintas ugdymo
planas. Atnaujinti dokumentai:
Iki 2018 m.birLelio 22 d.

-I5vykq, ekskursijq ir kitq turizmo
renginiq organizavimo apra5as.
-Ugdymo turinio planavimo tvarka.
Gimnazijos veiklos planas ir
ugdymo planas yra igyvendinti.

tl
2.2. Susitarti del darbuotojq
funkcijq reglamentavimo.

Parengti gamtos ir
tiksliqjq mokslq
mokytojq pareigybiq

Gimnazijos direktoriaus patvirtinti
tiksliqjq mokslq
mokytojq pareigybiq apraSymai iki
2018-12-3r.

gamtos ir

apraSymus. Nustat5rti

2.3 . V

ykdyti tarptautini proj ekt4

darbuotojq funkcijas,
teises ir pareigos.
Dalyvauti tarptautiniuo se
projektuose. Inicijuoti
tarptautiniq projektq
parai5kq rengimo
proces?. Vykdyti
tarptautiniq projektq

Iki 2018 m. gruodZio 31 d.
parengta vieno tarptautinio
projekto paraiSka. Vykdomas
nemaLiau kaip vienas tarptautinis

projektas.
Projektq igyvendinime dalyvauja
70 % mokyklos bendruomenes

sklaid4.

nariu.

3. Rizika' kuriai esant nustafytos uZduotys gali bnti neivykdytos(aplinkybds, kurios gali turdti
neigiamos itakos Sioms uZduotims ivykdyti)
(pildoma kartu suderinus su valstybines ir savivaldybes Svietimo istaigos (i5skyrus auk5t4sias

mokyklas) (toliau
skyriaus vedeju)

- Svietimo istaiga) vadovo pavaduotoju ugdymui,

l. Ilgalaikis

nedarbi
3.2. Teises aktq,
3.

ugdym4 organizuojandio

mal.

II SKYRIUS
PASIEKTV REZUL ATU VYKDANT UZDUOTIS VERTIIIIMAS IR KOMPETENCIJU
TOBULIIIIMAS

4.

Pasiektq rezultatr; lykdant uiduotis vertinimas
PaZymimas atitinkamas

UZduodiq ivykdymo apraSymas

lanselis

4.1. UZduotys ivykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
4.2.ULduo|ys i5 esm6s ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
4.3. fvykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutafius vertinimo rodiklius
4.4. ULduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Labai eerai

Gerai
Patenkinamai
Nepatenkinamai

E

!
n

!

5. Pasiulymai, kurios kompetencijos turdtq biiti tobulinamos
(nurodoma, kokie ar kurios srities mokymai siulomi)
5.1.
5.2.

III

SKYRIUS

VBRTINIMO PAGRINDIMAS IR SIT]LYMAI
6.

Vertinimo pagrindimas ir siulymai:

Gimnazijos direktore
(tiesioginio vadovo pareigos)

Rita Andruliene
(vardas ir pavarde)

/alrP-ar-i6
(data)

su veiklos vertinimo i5vada ir siiilymais susipaZinau ir sutinku / nesutinku:
(ko nereikia, i5braukti)

Pagrindinio ir vidurinio
ugdymo skyriaus vedeja

Zivite Siaudvwiene

fue er rA

(pavaduotojo ugdymui, ugdym4
(vardas ir

pavarde)

(data)

Veiklos vertinimo i5vadai pritarta / nepritarta:
(ko nereiki4 i5braukti)

(Darbuotojq atstovavim4
lgyvendinandio asmens pareigos)

(para5as)

(vardas ir

pavarde)

(data)

Galutine veiklos vertinimb i5vada

(Svietimo istaigos vadovo

pareigos)

(para5as)

(vardas

irpavarde)

(data)

