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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 
 Šie metai yra Utenos švietimo centro (toliau – Centras) 2019-2021 strateginio veiklos plano laikotarpio 

antrieji metai. Utenos savivaldybės tarybos sprendimu (2018 m. balandžio 26 d. Nr. TS-137) prie Centro 

prijungta Utenos pedagoginė psichologinė tarnyba, kaip struktūrinis padalinys (toliau- UŠC PPT padalinys. 

Strateginis laikotarpis planuojamas siekiant abiejų institucijų teikiamų paslaugų kokybės gerinimo.  

 Utenos švietimo centras vykdo mokytojų profesinio tobulinimosi, suaugusiųjų ir vaikų neformalaus 

švietimo veiklas, UŠC PPT padalinio specialistai teikia paslaugas  vaikams  iki 18 metų (turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių – iki 21 metų, jei mokosi bendrojo ugdymo ar specialiojoje mokykloje, ir vyresniems, jei 

nori įgyti pagrindinį išsilavinimą), gyvenantiems savivaldybės teritorijoje ir/ar ugdomiems mokyklose, kurių 

steigėja yra savivaldybės taryba, konsultuoja mokytojus bei tėvus specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų 

ugdymo klausimais. 

 2020 m strateginiai tikslai: 

 1. Plėtoti mokymosi visą gyvenimą kokybiškų paslaugų įvairovę, skatinant besimokančiųjų nuolatinį 

mokymąsi, lyderystę bei pozityvios patirties perėmimą. 

 2. Didinti specialiųjų ugdymosi poreikių ir psichologinių sunkumų turinčių mokinių ugdymo (si) 

veiksmingumą, teikiant profesionalią pedagoginę psichologinę pagalbą. 

 Pirmas strateginis tikslas (Plėtoti mokymosi visą gyvenimą kokybiškų paslaugų įvairovę, skatinant 

besimokančiųjų nuolatinį mokymąsi, lyderystę bei pozityvios patirties perėmimą) įgyvendintas vykdant 

veiklas pagal šiuos tris uždavinius. 

1.1. uždavinys. Teikti neformaliojo švietimo paslaugas, padedančias kiekvienam asmeniui plėtoti 

profesinius ir ugdyti lyderystės gebėjimus. 

Per ataskaitinį laikotarpį centras vykdė 10 projektų. Bendradarbiaujant su partneriais parengta ir 

vykdomi 4 ES projektai finansuojami pagal priemonę “Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veikos 

tobulinimas“ (Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui“, „Virtualus voratinklis“, 

„Inovatyvios ugdymo(si) veiklos lauko aplinkose kiekvieno vaiko pažangai“, „Keturios gamtos stichijos 

mokinių pažangai“). Du ES projektai finansuojami pagal Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016 – 2022 

m. vietos plėtros strategiją („Kūrybiškiumo erdvė“, „Gera būti“).Du tarptautiniai projektai ((Erasmus+ 

suaugusiųjų strateginių partnerysčių projektas „Anglų kalba ir IKT: tarpdisciplininis požiūris“ (English and 

ICT: an Interdisciplinary Appoach”, . Nordplus suaugusių besimokančiųjų mainų mobilumo projektas 

„Išlaikykime aštrų protą“ („Keep an Aging Mind Sharp“)). Vienas Utenos r. savivaldybės administracijos 

finansuojamas projektas ,,Utenos miesto ir rajono moksleivių lyderystės įgūdžių stiprinimas bei kitų 

asmeninių kompetencijų ugdymas, skatinant nuolatinį darbą komandoje, bendradarbiavimą su mokyklos 

bendruomene bei atstovavimą moksleivių balsui įsitraukiant į jaunimo politikos procesus nacionaliniu bei 



regioniniu lygmeniu“. Vykdomas Utenos regionininio STEAM atviros prieigos centro kūrimas pagal 

Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamą ES investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir 

technologijų mokslų priemonėmis“. 

Utenos švietimo centro specialistai parengė 20 naujų ilgalaikių (40-80 val.) kvalifikacijos tobulinimo 

programų, kuriose pedagogai tobulino kompetencijas. Utenos savivaldybei dalyvaujant nacionaliniame 

projekte „Lyderių laikas 3“ ir įgyvendinat pokyčio projektą „Universalaus mokymosi dizainas mokinių 

pažangai“  nuosekliai vykdyta kvalifikacijos tobulinimo programa mokytojams savanoriams „Universalaus 

mokymosi dizaino strategijos diegimas“, įvyko trys mokytojų gerosios  patirties, kaip taikoma universalaus 

mokymosi dizaino strategija, renginiai. 

1.2. uždavinys. Skatinti pozityvios patirties sklaidą tarp formaliojo ir neformaliojo švietimo 

mokytojų, siekiant mokinių pasiekimų gerinimo. 

Nuo 2020 m kovo mėnesio, prasidėjus nuotoliniam mokymui mokyklose dėl CORONA-19 viruso 

sukeltos pandemijos, siekiant teikti pagalbą mokytojams švietimo centro tinklapyje sukurta nuolat pildoma 

duomenų bazė „Pasinaudok, nepasiduok“, parengtos naudojimosi įvairiomis nuotolinio mokymosi 

programomis (Zoom, Google Hangout, Google Meet, Google Diskas ir kt.) instrukcijos, parengta ir 

įgyvendinama ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa vadovams „Vadovų lyderystės raiška pokyčių 

laikotarpiu“. Vykdytos konsultacijos ir trumpalaikiai mokymai įgalinantys  mokytojus dirbti nuotoliniu būdu. 

Kartą per savaitę vyko nuotoliniai susitikimai mokinių tėvams su psichologais, lektoriais.   

Centro metodininkai koordinavo 26 rajono metodinių būrelių veiklą, organizavo 45 gerosios patirties 

sklaidos renginius (juose patirtimi dalijosi 126 pedagogai), mokymus, edukacines išvykas, seminarus (74). 

Visus metus centro specialistai organizavo konsultacijas apie IT įrankių panaudojimą, konsultavo 

neformaliojo vaikų švietimo programų teikėjus apie programų rengimą, duomenų bazių naudojimą.  

1.3. uždavinys. Sudaryti sąlygas vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų kompetencijų ugdymui, plėtojant 

neformaliojo švietimo paslaugas. 
Centras koordinavo Utenos rajono suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi plano 

įgyvendinimą, pagal kurį savivaldybės suaugusiųjų neformaliojo švietimo teikėjai rengia projektus programų 

įgyvendinimui. Įgyvendintos šios penkios programos: „Skaitmeniniai gebėjimai vyresnio amžiaus žmonių 

gyvenimo kokybei, komunikacijai ir integracijai gerinti“ (Teikėjas – Utenos A. ir M. Miškinių viešoji 

biblioteka), „Kalbėjimo meno paslaptys“ (Teikėjas – Neformalaus ugdymo centras, „Senjorų bendrųjų 

kompetencijų (bendravimo įgūdžių, kūrybingumo, iniciatyvumo) lavinimas per užsienio kalbą“  (Teikėjas-

Utenos trečiojo amžiaus universitetas), „Skirtingų kartų sėkmingos komunikacijos įtaka ugdymo procesui“ 

(Teikėjas – Viešoji įstaiga Utenos kolegija), „Atvira širdimi į pasaulį (VšĮ „Idėjų architektai“). 

Siekiant  informuoti visuomenę apie neformalųjį suaugusiųjų švietimą sukurtas ir nuolat atnaujinamas 

Neformalaus suaugusiųjų švietimo mokymosi facebook puslapis. Neformaliojo švietimo įvairaus pobūdžio 

renginiuose dalyvavo virš 1000 registruotų dalyvių.   

Antras strateginis tikslas (Didinti specialiųjų ugdymosi poreikių ir psichologinių sunkumų turinčių 

mokinių ugdymo (si) veiksmingumą, teikiant profesionalią pedagoginę psichologinę pagalbą) įgyvendintas 

vykdant veiklas pagal šiuos tris uždavinius. 

2.1. uždavinys. Užtikrinti kokybiškas psichologinio įvertinimo ir konsultavimo paslaugas 

vaikams, turintiems ugdymosi ir psichologinių sunkumų. 

 UŠC PPT padalinio specialistai įvairiomis metodikomis atliko 211 vaikų/mokinių pedagoginį 

psichologinį/psichologinį įvertinimą, parengė 16 pažymų dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir 

Brandos egzaminų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. 2020 metų pavasario 

karantino metu vertinimas nevyko, tačiau jį atšaukus UŠC PPT padalinio specialistai tinkamai nusistatė veiklų 

prioritetus ir laiku atliko visų mokinių įvertinimo dokumentų galiojimo laiko pratęsimą, naujų mokinių 

vertinimus  ir paskyrė reikiamą švietimo pagalbos specialistų pagalbą. 

 Įvyko 173 kompleksinio pedagoginio psichologinio įvertinimo išvadų, rekomendacijų komandiniai 

pristatymo atvejai (konsultacijos), tėvams/globėjams, švietimo pagalbos specialistams. Iškilus klausimams ar 

prireikus pakartotinų aptarimų atskiri UŠC PPT padalinio specialistai tėvams suteikė dar 226, švietimo 

pagalbos specialistams bei mokytojams – 167 individualias konsultacijas po vertinimo (viso 566 

konsultacijos). Bendradarbiavimo dėka tėvai pagilino supratimą apie vaikų mokymosi sunkumus ir 

sutrikimus, jų priežastis, įgijo žinių, kaip padėti savo vaikams mokantis namuose. 42 vaikų (mokinių), kurių 

gebėjimai pirmą kartą buvo vertinami UŠC PPT padalinyje, tėvams, mokytojams ir patiems vaikams 

(mokiniams) parengtos individualios išsamios rekomendacijos.  

UŠC PPT padalinio psichologės individualiai konsultavo 117 mokinių ir suteikė 1868 individualias 

psichologines konsultacijas jiems patiems, o taip pat jų tėvams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams. 



Siekiant efektyvinti specialiąją pedagoginę pagalbą ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio 

mokyklinio amžiaus vaikams, turintiems negalių, mokymosi sunkumų ar sutrikimų, UŠC PPT padalinio 

specialieji pedagogai ir logopedė teikė korekcinę pagalbą vaikams bei konsultacinę pagalbą tėvams, 

mokytojams, švietimo pagalbos specialistams (kontaktiniu ir nuotoliniu būdais). Pastebėta, kad šis pagalbos 

poreikis karantino metu stipriai išaugo (ir sistemingų korekcinių pratybų, ir pavienių konsultacijų konkretaus 

vaiko atveju). 

 2.2. uždavinys. Plėtoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų profesines kompetencija, 

gilinantis į mokinio savijautos gerinimo aspektus. 

Dėl paskelbto karantino metodinis informacinis konsultavimas išaugo daugiau nei 3 kartus ir vyko 

įvairiomis formomis (pokalbiai, pokalbiai telefonu, informavimas raštu, informavimas naudojant elektroninio 

ryšio priemones, medijas, mobiliąsias aplikacijas ir kt) tiesioginiu ir/ar nuotoliniu būdais.   Viso UŠC PPT 

padalinio specialistai suteikė 2692 tokio tipo konsultacijas (palyginimui: 2019 metais suteiktos 1593  tokio 

tipo konsultacijos (898 – metodinio informacinio konsultavimo ir 695 konsultacijas po gebėjimų vertinimo 

bei konkretaus vaiko atveju). Dėl koronaviruso epidemijos sukeltos psichologinės įtampos, nerimo, patirto 

streso ypatingai išaugo psichologinių konsultacijų (pagalbos) poreikis. UŠC PPT padalinio psichologių 

suteiktos psichologinės pagalbos poreikio kaita bei padidėjęs darbo krūvis padidėjo 38,1 proc. lyginant su 

2019 m.  

UŠC PPT padalinio specialistai įgyvendindami antrą uždavinį vykdė šiuos 3 projektus: „Įgalinti vaikai 

ir šeimos: smurto prevencijos ir intervencijos paslaugų modelis“ (tarptautinis, dalyvauja partnerio teisėmis), 

„Vaiko psichosocialinė raida perėjus iš pradinės į vidurinę mokyklą: draugų ir tėvų vaidmuo (NAVIGATE)“ 

(projektas – longitudinis tyrimas, dalyvauja partnerio teisėmis), „Ieškojimai ir atradimai“ (Utenos 

savivaldybės administracijos finansuojamas nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos 

projektas).  

2.3. uždavinys. Stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, siekiant vaiko ir šeimos gerovės. 

UŠC PPT padalinio specialistai bendradarbiauja su šalies ir savivaldybių institucijomis, teikiančiomis 

specialiąją pedagoginę ir psichologinę pagalbą ir/ar besirūpinančiomis vaiko gerove. Spręsdami vaiko 

gerovės problemas, specialistai dalyvavo 4 apskrito stalo diskusijose, pasitarimuose, posėdžiuose su Utenos 

rajono ugdymo įstaigų VGK nariais, 5 Utenos rajono savivaldybės VGK posėdžiuose, 10-yje tarpinstitucinių 

pasitarimų su TBK bei kitomis institucijomis, 7 atvejo vadybos posėdžiuose, 6 sudėtingų atvejų aptarimuose 

su kitų institucijų specialistais. Parengta 16 informacinių pranešimų TBK, 16 –VTAS, 2 Utenos apskrities 

VPK, 4 Santaros klinikoms, 2 Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų centrui, 1 NŠA, 1 Socialinių paslaugų 

centrui (VISO: 42). Pradėjus dirbti nuotoliniu būdu ir pasikeitus mokinių gebėjimų vertinimo laikui, UŠC 

PPT padalinio specialistai kiekvienos rajono ugdymo įstaigos VGK ar atskiriems jos nariams teikė 

informaciją apie specialųjį ugdymą reglamentuojančius teisės aktus, specialistų darbo nuotoliniu būdu 

galimybes, atnaujintą vertinimų tvarkaraštį, UŠC PPT padaliniui nustatytus vertinimų prioritetus.  

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 

(toliau – 

užduotys) 

Siektini 

rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

1. Užtikrinti 

sklandų 

pedagoginių 

darbuotojų 

profesinių 

kompetencijų 

tobulinimą  

Utenos rajone.  

Tinkamai 

realizuotos 

pedagoginių 

darbuotojų 

profesinių 

kompetencijų 

tobulinimo 

programos 

1.1. Parengta pedagoginių 

darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo programų rengimo, 

akreditavimo ir vykdymo tvarka 

(2020 m. I ketvirtis). 

Parengta pedagoginių 

darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo programų 

rengimo, akreditavimo ir 

vykdymo tvarka. Patvirtinta 

2020-04-24  direktoriaus 

įsak. Nr. V-12. 



 1.2. Inicijuotas 10 ilgalaikių 

pedagoginių darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimo 

programų parengimas ir 

įgyvendinimas. (2020 m. I-IV 

ketvirtis). 

Parengta 20 ilgalaikių 

kvalifikacijos tobulinimo 

programų, kurios viešinamos 

Utenos švietimo centro 

tinklapyje adresu: 

https://www.usc.utena.lm.lt/i

mages/USC-

2019/Veikla/2021/usc_akredi

tuotos_ilgalaikes_kt_program

os_2021.pdf  

1.3. Surengta  ne mažiau kaip 80 

profesinių kompetencijų  

tobulinimo renginių 

pedagogams, pagalbos mokiniui 

specialistams, vadovams 

(2020 m. II – IV ketvirtis).  

Per ataskaitinį laikotarpį 

įvyko 45 gerosios patirties 

sklaidos renginiai (juose 

patirtimi dalijosi 126 

pedagogai), 74 seminarai. 

 

2. Užtikrinti  

nuoseklų 

neformaliojo 

suaugusiųjų 

švietimo 

proceso 

koordinavimą 

/organizavimą. 

 

Tikslingai 

plėtojamas 

tarpinstitucinio 

bendradarbiavi

mo tinklas 

neformaliojo 

suaugusiųjų 

švietimo srityje 

 

2.1. Nuosekli suaugusiųjų 

neformaliojo švietimo 

koordinacinės grupės veikla 

(ne mažiau kaip 3  

susitikimai per metus) 

 (2020 m. I – IV ketvirtis).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėl korona viruso sukeltos 

pandemijos ir jos suvaldymui 

paskelbto karantino 

komunikacija dėl 

neformalaus suaugusiųjų 

švietimo perkelta į virtualią 

erdvę. Sukurtas ir nuolat 

atnaujinamas Neformalaus 

suaugusiųjų švietimo 

mokymosi facebook puslapis. 

Šiame puslapyje pateikiama  

informacija apie  

neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo renginius, kuriuos 

organizuoja teikėjai. 

Komunikacija su 

koordinacine grupe vyksta 

šiame facebook puslapyje.  

Vyko neformaliojo suaugusių 

švietimo ir tęstinio mokymosi 

teikėjams mokymai tema: 

„Viešasis kalbėjimas ir 

efektyvus komunikavimas“  

2.2. Įvykdytas Utenos r. 

savivaldybės  neformaliojo ir 

tęstinio  suaugusiųjų mokymosi 

planas.  

(2020 m. II-IV ketvirtis).  

 

Centras koordinavo 

suaugusiųjų neformaliojo 

švietimo ir tęstinio mokymosi 

planą, pagal kurį įvykdytos 5 

programos. Programas rengė 

Utenos r. savivaldybės 

suaugusiųjų neformaliojo 

švietimo teikėjai 

įgyvendindami projektus. 

https://www.usc.utena.lm.lt/images/USC-2019/Veikla/2021/usc_akredituotos_ilgalaikes_kt_programos_2021.pdf
https://www.usc.utena.lm.lt/images/USC-2019/Veikla/2021/usc_akredituotos_ilgalaikes_kt_programos_2021.pdf
https://www.usc.utena.lm.lt/images/USC-2019/Veikla/2021/usc_akredituotos_ilgalaikes_kt_programos_2021.pdf
https://www.usc.utena.lm.lt/images/USC-2019/Veikla/2021/usc_akredituotos_ilgalaikes_kt_programos_2021.pdf
https://www.usc.utena.lm.lt/images/USC-2019/Veikla/2021/usc_akredituotos_ilgalaikes_kt_programos_2021.pdf


3. Užtikrinti 

nacionalinio 

švietimo 

projekto 

„Lyderių laikas 

3“ Utenos 

rajono kūrybinės 

komandos 

pokyčio 

projekto sklandų 

įgyvendinimą 

mokytojų 

profesinio 

tobulėjimo 

aspektu. 

Patobulintos 

Utenos rajono  

mokytojų 

profesinės 

kompetencijos   

universalaus 

mokymosi 

dizaino 

strategijos 

diegimui 

ugdymo 

procese. 

3.1. Parengtos ir kartu su 

mokyklomis pateiktos dvi 

konkursinių projektų 

paraiškos ES finansuojamam 

mokyklų tobulinimo 

konkursui. (2020 m. I ketvirtis) 

 

 

 

 

 

Inicijuotas projektų rengimas 

konkursui, sudarytos projektų 

rengimo komandos. 

Parengtos ir pateiktos trys 

paraiškos ES finansuojamam 

mokyklų tobulinimo 

konkursui. Finansavimas 

skirtas dviem projektams, 

kuriuose  centras dalyvauja  

partnerio teisėmis su Utenos 

Dauniškio gimnazija ir 

Utenos Krašuonos 

progimnazija.  

3.2. Parengta ilgalaikė 

universalaus mokymosi 

dizaino strategijos praktinio 

diegimo ugdymo procese 

kvalifikacijos tobulinimo 

programa. (2020 m. III 

ketvirtis). 

Parengta ir akredituota 50 

val. ilgalaikė universalaus 

mokymosi dizaino strategijos 

praktinio diegimo ugdymo 

procese kvalifikacijos 

tobulinimo programa 

„Universalaus mokymo(si) 

dizaino strategijos diegimas“.   

3.3. Atliepiant Utenos  

kūrybinės komandos pokyčio 

projekto temą inicijuota 

praktinė konferencija (2020 

m. IV ketvirtis). 

 

Dėl korona viruso 

pandemijos nacionalinis 

projektas „Lyderių laikas 3“ 

pratęstas iki 2021 m. birželio 

mėn.,  todėl konferencija 

perkelta į 2021 m.  

Atliepiant Utenos  

kūrybinės komandos 

pokyčio projekto temą 

inicijuoti ir įvyko trys 

universalaus mokymosi 

dizaino taikymo praktikoje  

sklaidos renginiai.  

4. Užtikrinti  

spec. 

pedagoginės 

psichologinės 

pagalbos 

teikimą Utenos 

r. mokytojams 

plėtojant 

profesines 

kompetencijas.  

Patobulintos  

Utenos r. 

mokytojų 

profesinės 

kompetencijos 

spec. 

pedagoginėje ir 

psichologinėje  

srityje.  

4.1. Parengta ir įgyvendinta 

ilgalaikė kvalifikacijos 

tobulinimo programa 

mokytojų padėjėjams.  

 

Parengta ir akredituota 

ilgalaikė kvalifikacijos 

tobulinimo programa 

mokytojo padėjėjams 

„Mokytojo padėjėjo vaidmuo 

teikiant poreikius atliepiančią 

pagalbą ugdytiniams“. 

4.2. Visi Utenos r. mokytojai 

įgiję spec. pedagogikos ir  

psichologijos žinių bazines 

žinias. 

 

Specialiosios pedagogikos ir 

specialiosios psichologijos 

kvalifikacijos  tobulinimo 

kursų“ programoje dalyvavo  

Utenos r. švietimo įstaigų 

Šiais metais programą baigė 

229 dalyviai. 



4.3. Inicijuoti ne mažiau kaip du 

projektus gerinančius pagalbos 

mokyklai teikimą.  

Utenos švietimo centro 

padalinio specialistai 

dalyvavo rengiant 3 

projektus. Visi gavo 

finansavimą. Vienas iš jų 

(„Ieškojimai ir atradimai“) 

finansuotas Utenos r. 

savivaldybės įgyvendintas 

2020 m. Kiti du yra tęstiniai 

(Tarptautinis projektas 

„Įgalinti vaikai ir šeimos: 

smurto prevencijos ir 

intervencijos paslaugų 

modelis“ ir projektas – 

longitudinis tyrimas „Vaiko 

psichosocialinė raida perėjus 

iš pradinės į vidurinę 

mokyklą: draugų ir tėvų 

vaidmuo (NAVIGATE)“.  

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  

 

 

  

 

3. 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.  

3.2.  

3.3.  

3.4.  

3.5.  

 

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 

4.1.    

4.2.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    
 



III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 
 

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 

siekiant rezultatų 

1□      2□       3□       4□ 

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 
Pažymimas 

atitinkamas langelis 

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai X 

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 

vertinimo rodiklius 
Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 
7.1. Gilinti supratimą, kaip valdyti komandą (kaip valdyti komandoje vykstančius 

procesus ir žmones, įvertinti individualų indėlį, teikti grįžtamąjį ryšį apie komandos veiklą). 

7.2. Gilinti supratimą, kaip sudaryti palankias ir saugias mokymosi sąlygas visiems 

mokiniams. 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

8. 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 

užduotys įvykdytos) 

8.1.   

8.2.   

8.3.   

8.4.   

8.5.   

 



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. 

9.2. 

9.3. 

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. 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) 

 

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________               _________               ________________         __________ 
(valstybinės švietimo įstaigos savininko          (parašas)                        (vardas ir pavardė)                       (data) 

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) 



Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų 

(išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų 

pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių 

skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų 

2 priedas 

 

(Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų 

pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo išvados 

forma) 

 

_________________________________________________________________ 
(švietimo įstaigos pavadinimas) 

 

_________________________________________________________________ 
(darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė) 

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA 

 

_____________ Nr. ________ 
(data) 

_________________ 
(sudarymo vieta) 

 

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.    

1.2.    

1.3.    

1.4.    

1.5.    

 

2. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  

 

3. Einamųjų metų užduotys 
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

3.1.   

3.2.   

3.3.   



3.4.   

3.5.   

 

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

neigiamos įtakos šioms užduotims įvykdyti) 
(pildoma kartu suderinus su valstybinės ir savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) (toliau – 

švietimo įstaiga) vadovo pavaduotoju ugdymui, ugdymą organizuojančio skyriaus vedėju) 
 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

 

II SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 

 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 

Vertinimo kriterijai Pažymimas 

atitinkamas langelis: 

1 – nepatenkinamai; 

2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 

4 – labai gerai 

5.1. Nustatytų funkcijų vykdymas, laikantis nustatytos tvarkos, tinkamu būdu 1□    2□     3□     4□ 

5.2. Nustatytų funkcijų vykdymas, atsižvelgiant į strateginius įstaigos tikslus 1□    2□     3□     4□ 

5.3. Tinkamas turimų žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant 

funkcijas ir siekiant rezultatų 
1□    2□     3□     4□ 

5.4. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□    2□     3□     4□ 

 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS VERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ 

TOBULINIMAS 

 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis vertinimas 
 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

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

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

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

6.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

7. Pasiūlymai, kurios kompetencijos turėtų būti tobulinamos 

(nurodoma, kokie ar kurios srities mokymai siūlomi) 
 

7.1. 

7.2. 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

8. Vertinimo pagrindimas ir siūlymai:  _________________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  



 

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

 

Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku / nesutinku: 
(ko nereikia, išbraukti) 

 

______________________              __________                _________________            ________ 
(pavaduotojo ugdymui, ugdymą                    (parašas)                                  (vardas ir pavardė)                    (data) 

organizuojančio skyriaus vedėjo pareigos)  

 

Veiklos vertinimo išvadai pritarta / nepritarta: 
(ko nereikia, išbraukti) 

 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(Darbuotojų atstovavimą                                 (parašas)         (vardas ir pavardė)                      (data) 

įgyvendinančio asmens pareigos) 

 

 

 

Galutinė veiklos vertinimo išvada ______________________. 

 

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


