Valstybinių ir savivaldybių švietimo
įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas)
vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą
organizuojančių skyrių vedėjų veiklos
vertinimo nuostatų
1 priedas
ŠILALĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIAUS ARŪNO GOŠTAUTO
METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2021-04- Nr.
Šilalė
I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
(Švietimo įstaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir svariausi rezultatai bei rodikliai)

II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Metų užduotys (toliau –
užduotys)

Rezultatų vertinimo rodikliai
Siektini rezultatai

(kuriais vadovaujantis vertinama,
ar nustatytos užduotys įvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir
jų rodikliai

1.1.
1.2.
2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys
Priežastys, rizikos
2.1.
2.2.
3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)

Užduotys / veiklos
3.1.
3.2.

Poveikis švietimo įstaigos veiklai

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai
Užduotys

Siektini rezultatai

(kuriais vadovaujantis vertinama,
ar nustatytos užduotys įvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir
jų rodikliai

4.1.
4.2.
III SKYRIUS
GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS
VERTINIMAS
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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 1□ 2□
3□
4□
siekiant rezultatų
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
6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus
vertinimo rodiklius
6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius
6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius

Pažymimas
atitinkamas langelis
Labai gerai ☐
Gerai ☐
Patenkinamai ☐
Nepatenkinamai ☐

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti
7.1.
7.2.
V SKYRIUS
KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
8. Kitų metų užduotys
Užduotys

Siektini rezultatai

8.1. Įgyvendinti efektyvų
8.1.1 Kiekvieną ketvirtį
finansinių ir materialinių išteklių išanalizuoti įstaigai skirtų
valdymą.
asignavimų vykdymą ir,
reikalui esant, kreiptis į
rajono Savivaldybės
tarybą dėl lėšų
perskirstymo.
8.2. Užtikrinti kokybišką
8.2.1. Kokybiškai
ugdymo programų ir edukacinės vykdomos ir plėtojamos
– kultūrinės veiklos tęstinumą,
programos pagal teisės
siekiant tenkinti mokinių, bei
aktuose nustatytus
suaugusių pažinimo, lavinimosi, reikalavimus.
saviraiškos poreikius bei ugdyti 8.2.2. Stiprinami

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
8.1.1.1. Paskirtos įstaigai lėšos
naudotos efektyviai, neviršijant
2021 m. įstaigai patvirtintų
asignavimų.

8.2.1.1. Mokinių, lankančių
programas, skaičius.
8.2.1.2. Mokinių, baigusių
programas, skaičius.
8.2.1.3. Mokinių, dalyvavusių
bei laimėjusių apdovanojimus
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išsilavinusią, kultūrą
puoselėjančią bendruomenę.

bendradarbiavimo ryšiai
su socialiniais partneriais.
8.2.3. Paruoštos
suaugusiųjų dailės
programos.

8.3. Tobulinti ugdymo procesą,
atnaujinant mokyklos
edukacines erdves, įsigyjant
naujas ir įsisavinant turimas
mokymo technologijas ir
priemones.

8.3.1. Įdiegtos naujos
technologijos kokybiškai
panaudojamos ugdymo
procese.
8.3.2. Mokytojai tobulins
kompetencijas dirbdami
su naujomis
technologijomis.
8.3.3. Pagerintos mokinių
ugdymosi ir mokytojų
darbo sąlygos.
8.3.4. Parengta muzikos
kompozicijos programa.

tarptautiniuose,
nacionaliniuose,
respublikiniuose ir
regioniniuose konkursuose,
skaičius.
8.2.2.1 Sudarytos
bendradarbiavimo sutartys.
8.2.3.1. Sudarytos suaugusiųjų
dailės grupės, vykdomi
užsiėmimai.
8.3.1.1. Atnaujintų ugdymosi
erdvių skaičius.
8.3.2.2. Įsigytų technologijų,
priemonių skaičius.
8.3.3.3. Įsigyta muzikinė
programa „Sibelijus“.
8.3.4.4. Vykdomos muzikos
kompozicijos pamokos.

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. Žmogiškieji faktoriai (nedarbingumas ir kt.)
9.2. Mokyklos veiklos ilgalaikis apribojimas dėl aplinkybių, susijusių su ekstremalia situacija
šalyje dėl COVID-19
9.3. Padidėjęs darbų krūvis dėl teisės aktų kaitos
VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI
10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: _____________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________
__________

__________

(mokykloje – mokyklos tarybos
(parašas)
įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –
savivaldos institucijos įgaliotas asmuo /
darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo)

_________________
(vardas ir pavardė)

(data)

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: _____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________
(valstybinės švietimo įstaigos savininko

_________
(parašas)

________________
(vardas ir pavardė)

__________
(data)
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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)

