
 
 

 

 

Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus 

aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos 

ataskaitai  

priedas 

 

Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla 
(švietimo įstaigos pavadinimas) 

  

Direktorė Daiva Dabrilienė 
(darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė) 

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA 
  

2020-01-20 Nr.  
(data) 

Kazlų Rūda 
(sudarymo vieta) 

 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

Kazlų Rūdos „Saulės“  mokyklos  2019-2023 metų strateginis planas parengtas ir patvirtintas  

Kazlų Rūdos „Saulės“  mokyklos direktoriaus 2019-07-15 įsakymu Nr. V-19 

Plane numatyti  prioritetai, įgyvendintos priemonės 2019 metais: 

 

1. Skatinti kiekvieno mokinio asmenybinę ūgtį. 

1.1. Parengtas kiekvienam mokiniui individualius ugdymo bei švietimo pagalbos teikimo planas. 

1.2.  Kiekvieno mokinio individualios pažangos stebėjimo ir vertinimo sistemos sukūrimas ir 

įgyvendinimas, analizė ir naujų strategijų paieška. 

1.3. Patobulinta pozityvaus elgesio skatinimo programa „Šviesoforas“. 

1.4. Tobulinamas mokytojų,  mokinių tėvų, švietimo pagalbos specialistų  bendradarbiavimas. 

2. Formuoti savitą Mokyklos kultūrą, saugią ir palankią mokymosi aplinką. 

2.1. Daugiau nei 85 proc. bendruomenės narių dalyvauja renginiuose ir prisideda prie naujų 

tradicijų kūrimo bei esamų puoselėjimo. Organizuotos veiklos šalies ir mokyklos tradicinių 

švenčių ir įsimintinų dienų paminėjimui.  

2.2. Įgyvendinama Patyčių ir smurto prevencijos projektą  Olweus. 

2.3. Teikiamos individualios socialinio pedagogo, psichologo konsultacijos mokiniams bei 

tėvams (globėjams, rūpintojams). 

2.4. Vykdomos LSOK „Jaunojo atleto“ bei Sveikatą stiprinanti mokyklos programas. 

2.5. Tobulinamos ir kuriamos edukacinės aplinkos mokyklos kieme. Įrengta edukacinė ir poilsio 

erdvė  mokyklos kieme „Spinduliukų namai.“ 

3. Įsteigti priešmokyklinio ugdymo grupę Mokykloje. 

3.1. Esamų sąlygų, išteklių ir galimybių įvertinimas. Sudarytas poreikių ir galimybių aprašas. 

3.2 Mokyklos patalpų pritaikymas priešmokyklinio amžiaus vaikų poreikiams. Patalpos 

pritaikytos priešmokyklinio amžiaus vaikų turinčių SUP ugdymui ir poreikiams tenkinti. 

3.3. Priešmokyklinio amžiaus vaikų turinčių SUP grupės sudarymas.  

3.4. Vykdoma kompleksinė pagalba priešmokyklinio amžiaus vaikams. Vykdoma veikla atitinka 

individualius mokinių poreikius. 
 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 
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Metų užduotys 

(toliau – užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

1.1.Sukurti 

efektyvias 

mokyklos 

veiklos darbo 

grupes, 

mokyklos veiklai 

gerinti. 

Sukurtos 4 darbo 

grupės, kurios 

sėkmingai 

bendradarbiauja ir 

siekia mokyklos 

pažangos.  

Direktoriaus įsakymas 

“Dėl Kazlų Rūdos 

„Saulės“ mokyklos 

mokytojų darbo grupių 

sudarymo“. Iki 2019 m. 

vasario 28 d. 

Direktoriaus įsakymas 

„Dėl Kazlų Rūdos 

„Saulės“ mokyklos 

mokytojų darbo grupių 

veiklos planai 

tvirtinimo“. Iki 2019 m. 

kovo 28 d. 

Darbo grupių veiklos 

atskaitos. Iki 2019 m. 

gruodžio 28 d. 

Direktoriaus 

įsakymas 2019 m. 

sausio 2 d.  “Dėl 

Kazlų Rūdos 

„Saulės“ mokyklos 

darbo grupių 

sudarymo“. 

Direktoriaus 

įsakymas 2019-04-18 

Nr.T-21 „Dėl Kazlų 

Rūdos „Saulės“ 

mokyklos mokytojų 

darbo grupių veiklos 

planai tvirtinimo“. 

Direktoriaus 

įsakymas 2019-12-12 

Nr. V-38 „Dėl darbo 

grupių veiklos 

atskaitų tvirtinimo“ 

 

1.2. Sukurti mokinio 

individualios 

pažangos aplanką.  

Sukurtas mokinio 

individualios 

pažangos aplankas. 

Aplanką sudaro 

Mokinio pagalbos 

planas, 

individualizuoti 

mokinio planai, 

stebėjimo rodikliai.  

Direktoriaus įsakymas 

„Dėl darbuotojų darbo 

grupės sudarymo 

mokinio individualios 

pažangos aplankui 

sukurti“. Iki 2019 m. 

vasario 28 d. 

Mokinių pažangos 

aptarimas. Refleksija. 

Pedagogų metodinio 

būrelio protokolai.   

 

Direktoriaus 

įsakymas 2019 m. 

vasario 25 d. Nr.V-

13 „Dėl darbuotojų 

darbo grupės 

skyrimo Kazlų 

Rūdos „Saulės“ 

mokyklos mokinio 

individualios 

pažangos aplankui 

sukurti ir tvarkos 

aprašui parengti“. 

Pedagogų metodinio 

būrelio protokolai 

2019-03-27 Nr.2, 

2019-10-29 Nr. 3.   

1.3. Parengti Kazlų 

Rūdos „Saulės“ 

mokyklos vidaus 

darbo tvarkos 

taisykles. 

Parengtos Kazlų 

Rūdos „Saulės“ 

mokyklos vidaus 

darbo tvarkos 

taisyklės. 

Direktoriaus įsakymas 

„Dėl darbuotojų darbo 

grupės sudarymo Kazlų 

Rūdos „Saulės“ 

mokyklos vidaus darbo 

tvarkos taisyklėms 

parengti “. Iki 2019 m. 

vasario 22 d. 

 

Direktoriaus įsakymas 

„Dėl Kazlų Rūdos 

Kazlų Rūdos 

„Saulės“ mokyklos 

direktoriaus 2019-

02-25 įsakymas Nr. 

V-14 „Dėl 

darbuotojų darbo 

grupės sudarymo 

KRSM vidaus darbo 

taisyklėms parengti“ 
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„Saulės“ mokyklos 

vidaus darbo tvarkos 

taisyklėms tvirtinimo“. 

Iki 2019 m. birželio 22 d. 

 

 

Kazlų Rūdos 

„Saulės“ mokyklos 

direktoriaus 2019 m. 

lapkričio 15 d. 

įsakymas Nr. V-36 

„Dėl Kazlų Rūdos 

„Saulės“ mokyklos 

vidaus darbo tvarkos 

taisyklių tvirtinimo“. 

 

1.4. Pabaigti rengti 

Kazlų Rūdos 

„Saulės“ mokyklos 

2019-2023 metų 

strateginį planą. 

Parengtas Kazlų 

Rūdos „Saulės“ 

mokyklos 2019-

2023 metų 

strateginis planas 

Iki 2019 m. gruodžio 31 

d. parengtas Kazlų Rūdos 

„Saulės“ mokyklos 2019-

2023 metų strateginis 

planas. 

Direktoriaus 

įsakymas „Dėl Kazlų 

Rūdos ,,Saulės“ 

mokyklos strateginio 

plano tvirtinimo“ 

Nr. V-19, 2019-07-

15. 

 

 
 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.-  

2.2.- 

 

 

2.3.- 

 

 

 

 

 

 

3. Užduotys ar 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. Parengtas ir įgyvendintas IKEA projektas 

„Spinduliukų“ namai. 

Nauja edukacinė erdvė mokyklos 

mokiniams. 

3.2. Parengti ir įgyvendinti 8 projektai. Vienas iš jų 

respublikinio lygio - Lietuvos-Lenkijos jaunimo mainų 

programa “Draugystės ąžuolai“. 

Mokytojai, mokyklos administracija 

tobulino bendradarbiavimo ir 

projektų rengimo kompetencijas. 

Mokiniai dalyvavo įvairiose veiklose, 

išvykose, susitikimuose, turėjo 

galimybę mokytis kitose aplinkose. 

3.3. Priešmokyklinio amžiaus vaikų turinčių SUP 

grupės steigimas.  

Vykdoma kompleksinė pagalba 

priešmokyklinio amžiaus vaikams. 

Vykdoma veikla atitinka 

individualius mokinių poreikius.  
 

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 
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4.1.-    

4.2.-    

4.3.-    
 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 
5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. Strateginis organizacijos vystymas. 

6.2.Organizacijos žmogiškųjų išteklių organizavimas bei valdymas.  
 

Direktorė                                                                                    Daiva Dabrilienė           2020-02- 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                              (vardas ir pavardė)                   (data) 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  
 

 

____________________                        __________               _________________     __________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo  

/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________                 __________            _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                        (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

IV SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. 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 
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užduotys įvykdytos) 

9.1.    

9.2.  .   

9.3.    

9.4.   

9.5.   

 

10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

10.1.  

10.2.  

10.3.  

 

______________________                 __________           _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                            (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

Susipažinau. 

____________________                 __________                 _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

 

 

 


