Valstybiniq ir savivaldybiq Svietimo
mokyklas) vadovq, jq pavaduotojq
ugdymui, ugdym4 orgdnizuoj andiq
skyriq vedejq veiklos vertinimo
nuostatrl
1 priedas

(Svietimo istaigos (iSskyrus auk5tqi4 mokykl4) vadovo metq veiklos ataskaitos forma)

Vilniaus,,Ryto" progimnaziia
(Svietimo istaigos pavadinimas)

Roberta Juodeliend
(Svietimo lstaigos vadovo vardas ir pavarde)
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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS
(Svietimo istaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano igyvendinimo kryptys ir svariausi rezuTtatai bei rodikliai)

-

II

SKYRIUS
METU VEIKLOS UZNUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
veiklos rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai

Siektini rezultatai

2. Uiduotvs, neiwkdytos ar ivykdytos
UZduotvs
2.1

2.2,
2.4.
2.5.

(kuriais vadovaujantis vertinama,

i5 dalies d6l

Pasiekti rezultataiir

jrl rodikliai

numatytq rizikq (iei tokiq buvo
PrieZastys, rizikos

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
tldoma, iei buvo atlikta

sla

veiklos rezultatams

Poveikis Svietimo istaisos veiklai

UZduotvs / veiklos
a1

J,L.
AA

3.5.

ei to

veiklos uZdu

buvo ir rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai

Siektini reztltatai

(kuriais vadovauj antis vertinama,

Pasiekti rcrultatai tr

jq rodikliai

III SKYRIUS
GEBEJIMU ATLIKTI PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS
VERTINIMAS
5. Geb6jimq

atlikti pareigybds apra5yme nustatytas funkcijas vertinimas
ataska

Vertinimo kriterijai

PaZymimas atitinkamas
langelis:
1 - nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;
gerai;
3
4 - labai eerai

-

5.1. Informaciios ir situaciios valdymas atliekant frrnkciias
5.2. I5tekliu (Zmoei5kuiu, laiko ir materialiniu) paskirstymas
5.3. Lvdervstes ir vadovavimo efektwumas

5.4. Ziniq, gebejimq ir igUdZiq panaudojimas, atliekant funkcijas ir siekiant

rezultatv
5.

5. Bendras ivertinimas (paZymimas vidurkis)
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ln 2a 3n 4t
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IV SKYRIUS
PASIEKTV REZULTATV \rYKDAIIT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJU TOBULINIMAS
6. Pasie

rezalta

kdant uZduotis isivertinimas
UZduodirl ivykdymo apra5ymas

6.1. Visos uZduotys ivykdytos ir virSijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
6.2.Ui:duotys i5 esm€s ivykdytos arba viena neivykdyta pagal sutartus vertinimo

rodiklius
6.3. {vykdyta ne'maZiau'kaip puse uZduodir4 pagal sutartus'vertinimo rodiklius
6.4. Puse ar daugiau uZduotys neivykdyta pagal sutartus vertinimo'rodiklius

7. Kom etenci
7.t.
7.2.

kurias norCt tobulinti

PaZymimas

atitinkamas laneelis
Labai eerai E
Gerai
Patenkinama
Nepatenkinama

E

!
!

V SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZBUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
8. Kitq metq uZduotys
(nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne

UZduotys
8. 1. Uztikrinti kiekvieno
mokinio poreikius atitinkanti
ugdym4.

tau

S

Siektini rczultatai
8.1.1.Pamokos kokybes
gerinimas.

8,1 .2 P agalbos

mokiniui

orsanizavimas.

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis
vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivvkdtos)
8. 1. 1. 1.Bus susitarta del
mokiniq asmenines paZangos
stebesenos, parengtas paLangos
ir pasiekimq vertinimo apra5as.
8. 1. 1.2. NMPP rezultatar
aukStesni uZ Salies ir Vilniaus
miesto rezultatus.
8.1.2.t. Bus sudarl'tas tr
patvirtintas pagalbos gavejq bei
teikejq tvarkaraitis.
8.1.2.2. Pagal poreiki bus
skiriamos konsultacines dalykq
valandos, sudaromas bei
tvirtinamas tvarkara5ti s.
8.1.2.3. Ne maZiau kaip2
kartus per metus vyks
individual0s susitikim ai tarp
mokiniq - mokytojq - tevq
Svietimo pagalbos specialistq
administracijos.
8.1 .2.4. Bendradarbiauj ama su
Samariediq bendrij os Vilniaus
skyriumi.
8.1.3.1. Ne maZiau kaip 80 %
mokytojq patobulins IT
kompetencij as ir kompetencij as
apie kiekvieno mokinio
poreikius atitinkanti ugdym4.
8.1.3.2. Vien4 kart4 per ketvirti
mentorius kartu su mokytoju
numatys veiklos tobulinimo
priemones.
8.1.3.2. Ne maZiau kaip 5
kartus per metus bus
dalinamasi gerqapatirtimi su
kolegomis Pedagogq tarybos
posedZiuose/ susirinkimuose.
8. 1.3.3. Kiekvienas mokytojas
stebes, analizuos ir aptars ne
maLiaukaip 2 kolegq pamokas,
dalinsis serci a patirtimi.

-

8.1.3. Bendravimo ir
bendradarbiavimo tarp
mokyojq stiprinimas,
kvalifikacij os tobulinimas.

-

8 .1 .3

.4. Vien4 kart4 per ketvirti

bus organizuojamos veiklos
8.2. U Ltikrinti socialiniq

emociniq kompetencijq
augim4.

lr

8.2.1. Mokiniq socialinio
s4moningumo ugdymas.

8.2.2. 1-8 klasiq mokiniq
dalyvavimas prevencinese
programose.

8.2.3. Saugiq aplinkq kurimas
progimnazijoje.

8.3. Gerinti mokiniq
uZimtum4 mokykloje.

8.3.

l. Fizinio aktyvumo

skatinimas. i

8.3.2. Popamokines veiklos
organizavimo tobulinimas.

8.3.3. ftraukties i neformaliojo
ugdymo veiklas didinimas.

8.4. Formuoti eti5ko ir
profesionalaus elgesio
nuostatas.

Teigiamo mokyklos
mikroklimato kflrimo
skatinimas.
8.4. 1.

komandos stiprinimui.
8,2.1.1. 80 proc. mokiniq
reguliariaf neVeluos i pamokas
ir ne5ios uniformas.
8.2.1.2. Bus sukurtas,,Idejq
bankas", apie kuri suZinos 100
proc. mokyklos bendruomends
nariu.
8.2.2.1. I 00 proc. pradiniq
klasiq mokytojq igis
paZymejimus del dalyvavimo
prevencinese programose
,,Obuolio draugai" ir
,,{veikiame kartu".
8.2.2.2.100 proc. 1-8 klasiq
mokiniq dalyvaus nors 1
prevencinei e Programoi e.
8.2.3.1. Bus sukurtos ne
maLiaukaip 5 saugios
edukacines erdves
progimnazijoje.
8.2.3.2. Bus irengtos lauko
klases.
8.3.1.1. Bus sudarytos s4lygos
sporto saleje, vie5osiose
progimnazijos erdvese per
savaitg vykdyi ne maZiau kaip
1 aktyvaus fizinio ugdymo
veiklq per pertraukas.
8.3.1.2. Pagal sudaryt4 plan4
bus tgsiamos,,Sveikat4
stiprinandios mokyklos"
veiklos.
8.3.2.1. Bus sudarytos
s4lygosl 00 proc. mokiniq,
kurie pageidauja lankyti VDM,
dalyvauti veiklose po pamokq.
8.3,2,2. Veiks ,Namq darbq
atlikimo klubasoo. Ne maZiau
kaip vien4 kart4 per savaitg
auk5tesniq gebej imq mokiniai
teiks pagalba mokiniams.
8.3.3.1. 10 proc. padauges
neformaliojo ugdymo blreliq 5
- 8 klasiq mokiniams.
8.3.3.2. Ne maZiau 60 proc.
socialiai jautriq mokiniq lankys
popamokinius uZsiemimus.
8.4.1.1. Bus sudaryta
mikroklimato gerinimo darbo
grupe. 80 proc. igyvendintas
orieinoniu planas.

8.4.2. Darbo tvarkos taisykliq
sukurimas ir laikymasis.

8.4.3. Eti5ko bendravimo
bendradarbiavimo
iniciiavimas.

8.5. Puoseleti mokyklos
bendruomenes nariq

8.5.

1

. Savivaldos

ir

institucijq

bendradarbiavimo stiprinimas.

bendravimo bei
bendradarbiavimo kultura.

8.5.2. Tevq iniciatyvq bei
itraukties skatinimas.

8.5.3. Bendruomenes tradicijq
puoselejimas.

8.4.2.I. Parengtos
progimnazij os Darbo tvarkos
taisykles. 100 proc. darbuotojq
bus supaZindinti su taisyklemis.
8.4.2.2. Su atnauj intomis
mokinio elgesio taisyklemis
supaZindinti kiekvienos klases
mokiniai, tevai/globej ai.
Visuose kabinetuose, erdvdse
i5kabintos mokiniq elgesio
taisvkles ir susitarimai.
8.4.3.1. Bus sudaryta darbo
grupe ,,Etikos kodeksui
parengti" bei nustatyti
pagrindiniai profesines etikos
reikalavimai ir isipareigoj imai
siekiant eti5ko ir profesionalaus
elgesio.
8.5. 1 . 1 . Savivaldq institucijq
nariai bus itraukti i ne maZiau
kaip 3 progimnazijos veiklos
planavimo darbo grupes.
8.5.1.2. Pasirinkta forma I
kart4 per menesibus
organizuota,,Direktoriaus
valanda" bendruomenei.
8.5. 1.3.3. I kartqper metus bus
organizuota progimnazij os
savivaldos institucij q apskritoj o
stalo diskusij a,,Auginkime
vaikus kartu".
8.5.2.1. Bus sudarytos s4lygos
ne maZiau kaip 1 kart4 per
metus tdvams dalintis asmenine
profesine patirtimi kiekvienoj e
klaseje.
8.5.2.2, Per metus bus
organizuot a ne maLiau kaip 3
rensiniai mokiniu tevams.
8.5.3. 1 . Parengta progimnazijos
45 -oj o j ubiliej aus renginiq
programa.
8.5.3.2. fgyvendinta 90 proc.
programoj e suplanuotq veiklq.
Visq savivaldos institucijq
nariai bus itraukti irenginiq
organizavima ir igwendinim4.

9. Rizika, kuriai esant nustatytos uzduotys gati
turdti neigiamos itakos lvykdyti Sias uZduotis)'

bfiti neivykdytos (aplinkyboso kurios gali

suderinus su Svietimo istaigos vadovu

9.3. Ekstremali situacija 5al

VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI
10.

fvertinimas, jo pagrindimas ir siulymai:

(para3as)
mokyklos tarYbos
pagalbos
$vietimo
istaigoje
igaliotas asmuo,
savivaldos institucijos igaliotas asmuo /
darbuotojq atstovavim4 igyvendinantis asmuo)

(mokykloje

11.

-

(vardas ir pavarde)

(data)

-

[vertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai:

ont-(valstybines Svietimo istaigos savinin.Ko
teises ir pareigas igyvendinandios institucij os
(dalyviq susirinkimo) igalioto asmens pareigos;
savivaldybes Svietimo istaigos aWeju

-

dN-oA-aLl
(vardas ir pavarde)

meras)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

SusipaZinau.

Direktore

Roberta Juodeliene
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