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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Jurbarko „Ąžuoliuko“ Mokyklos 2019 - 2021 m. strateginio ir 2019 m. Mokyklos metų veiklos 

planuose nustatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į aukštą švietimo paslaugų kokybę 

integruojant projektinę, gamtosauginę ir etnokultūrinę veiklą, prieinamumo užtikrinimą ir ugdymo 

įstaigos materialinės bazės gerinimą.  

2019 m. pasirinktos tokios prioritetinės kryptys:  

1. Vaikų (mokinių) ugdymosi kokybės gerinimas atsižvelgiant į vaiko (mokinio) prigimtines galias 

ir individualią patirtį. 

2. Sveikos ir saugios gyvensenos puoselėjimas. 

3. Vaikų (mokinių) etnokultūrinis ugdymas, sudarant palankias sąlygas perimti tautos kultūros 

paveldą. 

2019 m. pasiekti reikšmingi švietimo paslaugų kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai. Buvo ugdoma 

215 vaikų, dirbo 58 darbuotojai. 2019 m. rugsėjo 1 dienai suformuotos 2 lopšelio, 1 mišri,                       

5 ikimokyklinio ugdymo, 3 priešmokyklinio ugdymo grupės ir specialioji lavinamojo klasė.   

Jurbarko r. savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-85 „Dėl priėmimo į 

Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuo        

2019 m. rugsėjo 1 d. į specialiąją lavinamąją klasę priimami mokytis 7 (6)–21 metų mokiniai  dėl 

įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys  didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, kuriems 

nustatyta vidutinis žymus, labai žymus arba nepatikslintas intelekto sutrikimas; kompleksinė 

negalia, kurios derinyje yra vidutinis, žymus, labai žymus ar nepatikslintas intelekto sutrikimas; 

vidutinis intelekto sutrikimas ir elgesio ar (ir) emocijų sutrikimai (prieštaraujančio neklusnumo 

sutrikimas, elgesio sutrikimas (asocialus elgesys ar (ir) emocijų sutrikimai (nerimo spektro 

sutrikimas, nuotaikos spektro sutrikimas) pagal pritaikytas pradinio ugdymo, pritaikytas 

pagrindinio ugdymo ir socialinių įgūdžių ugdymo programas. Visus metus vykdytas patirtinis 

ikimokyklinis ugdymas, įgyvendinta priešmokyklinio ugdymo programa, ugdoma pagal pritaikytą 

priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Per metus įgyvendintos 3 tarptautinių, 1 nacionalinio, 

2 Savivaldybės finansuojamų bei grupių projektų veiklos, kuriose dalyvavo visi ugdymo įstaigos 

ugdytiniai bei pedagogai.  

2019 m. vaikai kartu su pedagogais dalyvavo 5 konkursuose, 1 festivalyje, 4 akcijose. Buvo 

vykdyta 3 tarptautinės konferencijos apie ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio amžiaus 

vaikų ugdymą, 3 miesto, 4 edukacinės išvykos vaikams ir 3 edukacinės išvykos bendruomenei, 15 

tradicinių ir netradicinių renginių, kuriuose dalyvavo įstaigos pedagogai, ugdytiniai ir jų tėvai, 10 

veiklų KITAIP įgyvendinant „Lyderių laiko - 3“ kūrybinės pokyčio komandos rekomendaciją 

„Pamoka kitaip“, ugdytiniai dalyvavo 3 respublikiniuose konkursuose, vienas iš jų buvo 
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organizuotas Mokyklos pedagogų. Vyko 4 tęstinės veiklų savaitės, orientuotos į veiklos prioritetus. 

Atsižvelgiant į nuolat augantį prevencinės veiklos prioritetiškumą vyko 6 prevenciniai elgesio 

stiprinimo renginiai. Mokykloje vyko 14 tradicinių ir netradicinių renginių, keturi iš jų orientuoti į 

bendras veiklas su tėvais. Pirmą kartą šiais metais buvo organizuota pažintinė stovykla įstaigą 

pradedantiems lankyti vaikams. 

Pedagogai tobulino kvalifikaciją vidutiniškai 4–5 dienas. Jie dalyvavo 8 kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose. Pedagogams buvo sudaryta galimybė įgyti anglų kalbos pradmenis pagal Jurbarko 

rajono savivaldybės finansuotą Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą. Mokykla organizavo 

3 tarptautinius kvalifikacijos tobulinimo renginius pedagogams, buvo priimtos 2 tarptautinės 

delegacijos. Didelis dėmesys buvo skiriamas dalinimuisi gerąja darbo patirtimi – mokymuisi 

vieniems iš kitų – su mūsų ir kitų rajonų švietimo įstaigomis, Europos mokyklomis, populiarinant 

įstaigą, dalyvaujant tarptautinėje projektinėje veikloje. Turimas Gamtosauginės mokyklos statusas 

įpareigoja įstaigą taikyti veiklos metodus, ugdančius atsakomybę ir pamatuotą vartojimą. 

2019 m. įsivertinta įstaigos veiklos kokybė, kurios metu buvo nustatyta, kad daugiau kaip pusė 

apklaustųjų sutinka, kad veikimas kartu grindžiamas partneryste, pagalba, pasidalijimu, o 

bendradarbiavimas palaiko ir skatina asmenybių raišką, suteikia pasitikėjimo, pasitenkinimo 

profesija. Tačiau panaši dalis apklaustųjų iš dalies sutinka, kad bendradarbiavimo kultūra 

grindžiama asmenine ir kolegialia atsakomybe. 

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Mokykloje pradėjo veikti elektroninio dienyno sistema Manodarzelis.lt  

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. planuojama prie sistemos suteikti prieigą ugdytinių tėvams.  

2019 m. planingai vykdyti materialinės bazės gerinimo darbai. Įstaigos išlaikymui skirtos lėšos 

naudotos racionaliai ir taupiai, sprendimai dėl jų panaudojimo derinti su įstaigos savivaldos 

institucijomis, bendruomene. Per nepilnus metus buvo atlikti 2 patalpų einamieji remontai, 6 

grupėse sumontuotos indaplovės, atnaujinta komunikacinė sistema, įsigyti 2 kompiuteriai, 

atnaujinti baldai.  

Planuodama artimiausių metų veiklą, įstaigos bendruomenė susitarė dėl tokių prioritetų:  

1. Ugdymo(si) proceso modernizavimas ir kokybės gerinimas. 

2. Visapusiškai saugios aplinkos kūrimas. 

3. Vaikų (mokinių) tautinio tapatumo ugdymas. 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

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.Inicijuoti ir 

organizuoti 

Mokyklos 

strateginio plano 

2019––2021 m., 

Mokyklos metinio 

veiklos plano 

parengimą, 

Mokyklos veiklos 

kokybės 

įsivertinimą. 

1. Parengtas Mokyklos 

2019–2021 metų 

strateginis planas. 

2. Parengtas metinis 

Mokyklos veiklos 

planas. 

3.Mokyklos veikla 

organizuojama 

atsižvelgiant į atlikto 

Mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimo 

rezultatus. 

1.Iki balandžio  30 d. 

parengtas, 

patvirtintas ir 

Mokyklos 

bendruomenei 

pristatytas Mokyklos 

strateginis planas 

2019– 2021 m. 

2. Iki balandžio 30 d. 

parengtas metinis 

Mokyklos veiklos 

planas. 

1. Parengtas, patvirtintas ir 

Mokyklos bendruomenei 

pristatytas 2019–2021 m. 

Mokyklos strateginis planas. 

2. Parengtas Mokyklos metinis 

planas 2019-09-01–2019-12-31 

laikotarpiui ir 2020 m. 

(kalendoriniams). 

3. Atliktas Mokyklos veiklos 

kokybės teminis įsivertinimas, 

išvados patvirtintos, išvados 
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3. Iki gegužės 30 d. 

atliktas Mokyklos 

veiklos kokybės 

teminis įsivertinimas 

pagal 4.2.1 rodiklį 

„Veikimas kartu“. 

Organizuoti ne 

mažiau kaip 2 

kolegialaus 

mokymosi 

„Mokytojas- 

mokytojui“ renginiai 

mokykloje. 

pristatytos 2019-08-30 

Pedagogų tarybos posėdyje.  

Vykdytos kolegialaus 

mokymosi veiklos „Mokytojas-

mokytojui“ Erasmus+ KA 219 

projekto „Kelioniniai projektai 

- kelionė į ateities 

kompetenciją“ mokymų metu, 

Erasmus + KA 219 projekto 

„Nuo mokytojo link mokytojo“ 

(„From teacher to teacher“) 

veiklų vykdymo metu, 

pasidalinimas gerąja darbo 

patirtimi su Tauragės 

Lauksargių pagrindinės 

mokyklos pedagogais. 

1.2. Organizuoti 

kokybišką 

ugdymo procesą 

stiprinant 

patirtinę, etninės 

kultūros ir sveikos 

gyvensenos 

kryptis. 

1. Įgyvendinamos 

pedagogų ir 

bendruomenės partnerių 

iniciatyvos bei projektai. 

2. Inicijuojami ir 

vykdomi tiksliniai 

renginiai ir edukacijos. 

3. S. Kneipo 

sveikatinimo iniciatyvų 

erdvių įrengimas. 

4. Patalpų 

modernizacija, 

senus baldus bei 

šviestuvus 

pagal galimybes keičiant 

šiuolaikiškais. 

1. Parengti ir 

įgyvendinami ne 

mažiau kaip 2 

projektai ugdymo(si) 

srityje Pareiškėjo 

arba Partnerio 

statusu. 

2. Surengta ne 

mažiau kaip po vieną 

respublikinį renginį 

etninės kultūros 

puoselėjimo, sveikos 

gyvensenos 

skatinimo ir 

patirtinės- 

edukacinės veiklos 

srityse. Aktyvios 

iniciatyvios, akcijos, 

renginiai įstaigoje ir 

už jos ribų.  

3. Sudaryta darbo 

grupė STEAM 

veikloms 

įgyvendinti. Įvykdyti 

ne mažiau kaip 2 

renginiai siekiant 

STEAM integravimo 

į ugdymo procesą. 

4. Sukurta ne mažiau 

kaip viena nauja S. 

Kneipo sveikatinimo 

erdvė. 

5. Parengtos ir 

pateiktos paraiškos 

Jurbarko rajono 

švietimo objektų 

plėtros ir 

1. Parengti ir įgyvendinti du 

projektai Partnerio statusu 

Erasmus+ KA 219 projekto 

„Kelioniniai projektai - kelionė 

į ateities kompetenciją“, „Nuo 

mokytojo link mokytojo“ 

(„From teacher to teacher“) 

2. Inicijuoti ir įvyko 

respublikinis etninės kultūros 

renginys Jurbarko r. viešojoje 

bibliotekoje „Iš tautosakos 

skrynelės“, respublikinis 

konkursas „Mano 

mėgstamiausias žaisliukas“,  

respublikinė ikimokyklinių 

įstaigų kūrybinių darbų iš 

antrinių žaliavų paroda „Spalvų 

labirintuose“, 

sporto šventė „Sportuokime  

kartu“ (Jurbarko Vytauto 

Didžiojo progimnazijoje), 

sveikatinimo projektas 

„Sveikatos vaivorykštė“ 

(projektas finansuojamas 

Jurbarko rajono savivaldybės 

sveikatos ir aplinkos apsaugos 

programos lėšomis) 

3. Sudaryta darbo grupė 

STEAM veikloms įgyvendinti, 

Vykdytos veiklos linksmoji 

inžinerija (pastatų 

konstravimas iš antrinių 

žaliavų – dėžių) - STEAM 

veikla ir 

STEAM tyrinėjimų ir atradimų 

laboratorija 
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modernizavimo lėšų 

paskirstymo 

komisijai. Pagal 

galimybes 

atnaujintos ne 

mažiau kaip 2 

patalpos, įsigytas ne 

mažiau kaip vienas 

oro kondicionierius, 

baigtas šlaitinio 

stogo remontas. 

Gavus finansavimą 

sutvarkyti mokyklos 

lauko takai. 

4. Įsigytos priemonės S. 

Kneipo sveikatinimo erdvėms 

įgyvendinant projektą 

„Sveikatos vaivorykštė“, 

vykdomos veiklos 

įgyvendinant Nordplus Junior 

projektą „Vaikų sveikatos 

gerinimas integruojant S. 

Kneipo 5 elementus: vandenį, 

judėjimą, vaistažoles, emocijas, 

sveiką mitybą“, 2018-2020) 

5. Parengtos ir pateiktos 

paraiškos Jurbarko rajono 

švietimo objektų plėtros ir 

modernizavimo lėšų 

paskirstymo komisijai. 

Atnaujintos 2 žaidimo aikštelių 

aplinkos pagal sertifikavimo 

reikalavimus, atliktas virtuvės 

vėdinimo sistemos einamasis 

remontas,  atnaujinta salė 

(kėdės, kondicionavimo 

sistema), 6 grupėse 

sumontuotos indaplovės, 

atnaujintos dvejos 

administracinės patalpos, 

metodinis kabinetas skirtas 

metodinei veiklai, įsigytas 

daugiafunkcis spausdinimo 

aparatas, atnaujintas 

edukacinių priemonių bankas, 

baigtas šlaitinio stogo 

remontas. 

Mokyklos lauko takams 

sutvarkyti finansavimas 

neskirtas. 

1.3. Formuoti 

organizacijos 

kultūrą ir 

patrauklų ugdymo 

įstaigos įvaizdį. 

1.1. Aukšta organizacijos 

kultūra bei Mokyklos 

bendruomenei prasmingų 

pokyčių įgyvendinimas. 

2. Šiuolaikiškas, 

kokybiškas, visapusis 

vaikų, pedagogų 

kompetencijų bei 

įgūdžių ugdymas. 

3. Aktyvus ugdytinių 

tėvų dalyvavimas 

mokyklos gyvenime. 

1. Iki gruodžio  31 d. 

ne mažiau kaip  

3 bendros tikslinės 

tėvų-pedagogų- 

socialinių partnerių 

mokyklos šventės, 

stiprinančios 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

galimybes. 

2. Iki gruodžio 31 d. 

suorganizuoti ne 

mažiau kaip 2 tėvų 

klubai pagal projektą 

„Kompleksinės 

paslaugos šeimai 

1. ENO medžio sodinimo diena 

„Po gimtinės ąžuolėliais“ kartu 

su Panemunių regioninio parko 

direkcija, 

„Nacionalinė miško sodinimo 

šventė 2019“ Pašvenčio 

girininkijoje, 

inkilų kėlimo šventė 

„Paukščiai grįžta namo“ 

(bendradarbiaujant su 

miškininkais), 

vaikų koncertas Jurbarko 

miesto eglės įžiebimo šventėje, 

Mokyklos bendruomenės 

eglutė Jurbarko miesto 

„Kalėdinių eglučių parkelyje“, 



5 

 Dokumentas1 

Jurbarko rajono 

savivaldybėje“. 

3. Iki birželio 31 d. 

pasirengta 

elektroninio dienyno 

diegimui įstaigoje. 

4. Iki rugpjūčio 31 d. 

įdiegta elektroninio 

dienyno sistema. 

5. Iki gruodžio 31 d. 

suorganizuoti ne 

mažiau kaip 2 

mokymai mokyklos 

darbuotojams 

organizacijos kultūros 

ir įvaizdžio 

formavimo 

klausimais. 

PU „Giliukų“ grupės ugdytinių 

koncertas Viešvilės miestelio 

eglutės įžiebimo šventėje,  

renginys Jurbarko miesto 

bendruomenei „Per tradicijas į 

sveikatą“ 

2. Suorganizuoti 3 tėvų klubai, 

vaikų – tėvų stovykla ir 

pozityvios tėvystės mokymai 

pagal projektą „Kompleksinės 

paslaugos šeimai Jurbarko 

rajono savivaldybėje“ 

3. – 4. iki birželio 31 d. 

pasirengta ir iki rugpjūčio 31 d. 

įdiegta elektroninio dienyno 

sistema. 

5. Mokymai pedagogams 

„Interaktyvusis stalas – viena iš 

veiksmingiausių priemonių, 

padedančių mokytis žaidžiant“, 

edukacinė išvyka „Pedagogo 

emocinio potencialo 

stiprinimas dirbant 

komandoje“, 

mokytojų pasitarimas 

„Pasidalink gerumu su kolega“, 

1.4. Kurti jaukią ir 

estetišką ugdymo 

ir ugdymosi 

aplinką. 

Įgyvendinant „Lyderių 

laiko - 3“ kūrybinės 

pokyčio komandos 

rekomendaciją „Pamoka 

kitaip“ organizuoti 

ugdomąsias veiklas 

kitaip ir kitur. 

1. Iki gruodžio 31 d. 

kiekvienai ugdytinių 

grupei veiklos vyko 

kitose erdvėse ar 

kitaip. 

2. Iki gruodžio 31 d. 

ne mažiau kaip 50 % 

pedagoginių 

darbuotojų vedė 

atviras veiklas pagal 

LL3 Jurbarko r. 

savivaldybės 

kūrybinės komandos 

rekomendacijas 

“Pamoka kitaip”. 

1. Ugdymas KITAIP pritaikant 

STEAM inovatyvias 

technologijas (Bee Bot robotai, 

edukacinės bitutės, edukacinės 

programos, lego rinkiniai, 

interaktyvios grindys, 

interaktyvus stalas, lenta), 

atviras edukacinis renginys 

KITAIP „Rūpesčiu ir meile 

išauginti…“, 

netradicinė veikla KITAIP 

„Pažink Lietuvą ir jos 

tradicijas“, 

teorinis – praktinis seminaras 

„Mankšta KITAIP – gyvūnų 

gimnastikos elementai 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikams“. 

2. Erasmus+ KA 219 projekto 

„Kelioniniai projektai - kelionė 

į ateities kompetenciją“ 

partnerių mokymai 

Rumunijoje, Bulgarijoje, 

Italijoje, 

apskrito stalo diskusija 

„Erasmus+ programa visiems 
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ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikams“ („Erasmus+ and the 

road to a preschool for 

everyone“), 

Erasmus+ KA 219 projekto 

„Nuo mokytojo link mokytojo“ 

(„From Teacher to Teacher“) 

partnerių iš Rumunijos, 

Bulgarijos, Portugalijos, 

Estijos baigiamoji konferencija 

Kaune. 

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. 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. Seminaras-edukacinė išvyka ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo pedagogams, švietimo 

įstaigų vadovams „Mokymosi visą gyvenimą 

patirties įgijimas, šiuolaikinio vadovo (mokytojo) 

kompetencijos tobulinimas panaudojant naujų 

ugdymo metodų sinergiją“ (tarptautinė edukacinė 

išvyka Italijoje). 

Erdvė Jurbarko ir Lietuvos 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogams, švietimo įstaigų 

vadovams lyderiauti, keistis ir keisti 

vaikų ugdymo praktiką taikant 

tarptautinę patirtį. Į programą įtraukta 

Mokyklos patirtis, pedagogų darbo 

metodika. 

3.2. Apskrito stalo diskusija ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo pedagogams ir švietimo 

vadybininkams „Erasmus + programa visiems 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžius vaikams 

(Erasmus+ and the road to a preschool for 

everyone)“ 

Įstaigos įvaizdžio reprezentavimas, 

ugdymo strategijų kūrimas, socialinės 

partnerystės tinklo plėtojimas. 

3.3. Pradėti įgyvendinti naujos darbuotojų darbo 

apmokėjimo tvarkos nuostatai. Peržiūrimi 

darbuotojų pareigybių aprašymai, darbo sutarčių 

pakeitimai, darbo apmokėjimo sistema ir kiti su šia 

veikla susiję dokumentai. 

Parengti lokalieji teisės aktai: darbo 

apmokėjimo tvarka, papildytos 

Mokyklos darbo tvarkos 

taisyklės, koreguotos būtinosios darbo 

sąlygos darbo sutartyse, atliktos 

supažindinimo procedūros. 

3.4. Administruotas ir įgyvendintas Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamas 

projektas „Tyrinėjanti ir kurianti mokykla“ (sutartis 

2017-12-11 Nr.09.2.1-ESFA-K728-01-0071). 

Nacionaliniu lygmeniu pristatytas  

projektas „ Tyrinėjanti ir kurianti 

mokykla“ parodoje „ Mokykla 2019“  

(Nacionalinės švietimo agentūros 2019-

11-27 pažyma Nr. K7-654) 
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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 

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 X 

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. Organizacijos funkcionalumo plėtra 

6.2. 

 

____________________                 __________                    _________________         __________ 

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)           (vardas ir pavardė)        (data) 

 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

7. 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 ______________________. 

 

 



8 

 Dokumentas1 

IV 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) 

9.1.   

9.2.   

9.3.    

9.4.     

9.5.   

 

9. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos  

(aplinkybės, kurios gali turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

 

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) 

 

 

 

 

 


