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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 

Metinės užduotys 

(toliau – užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

1.1. Užtikrinti 

efektyvų mokyklos 

valdymą. 

1. Sklandžiai 

įvykusi 

mokyklos 

reorganizacija. 

2. Mokyklos 

veiklą 

reglamentuojant

ys dokumentai 

atitinka 

galiojančių 

teisės aktų 

reikalavimus.   

3. Nėra 

fiskalinės 

drausmės 

pažeidimų. 

1. Iki 2020 m. 

rugpjūčio 31 d. 

įgyvendintas 

reorganizavimo sąlygų 

aprašas. 

2. Iki 2020 m. rugsėjo 

1 d. atnaujinti 

mokyklos veiklą 

reglamentuojantys 

dokumentai. 

3. Įgyvendinti 

kontroliuojančių ir 

priežiūrą vykdančių 

institucijų 

rekomendacijas. 

4. Finansinis 

įsiskolinimas 2021 m. 

sausio 1 d. yra 

mažesnis už 

įsiskolinimą 2020 m. 

sausio 1 d. 

1. Iki 2020 m. rugpjūčio 

31 d. pagal turto 

perdavimo-priėmimo aktą 

priimtas Kriklinių skyriaus 

turtas. Taip pat iki mokslo 

metų pradžios pakoreguota 

ir patvirtinta gimnazijos 

direktoriaus įsakymu 

ikimokyklinio ugdymo 

programa, taip pat 

gimnazijos direktoriaus 

įsakymu patvirtintas 

Kriklinių skyriaus 

ilgalaikis priešmokyklinio 

ugdymo planas. Iki 

nustatyto termino 

sutvarkyti dokumentai dėl 

darbuotojų darbo santykių 

tęstinumo Kriklinių 

skyriuje. 

2. Iki 2020 m. rugsėjo 1 d. 

gimnazijos direktoriaus 

įsakymu patvirtinta 

gimnazijos darbo 

apmokėjimo sistemos 

nauja redakcija, taip pat 



patvirtintas gimnazijos 

2020–2021 mokslo metų 

ugdymo planas. Parengti ir 

gimnazijos direktoriaus 

įsakymu patvirtinti 

gimnazijos ugdymo 

proceso organizavimo 

nuotoliniu ir mišriu būdu 

tvarkų aprašai. 

3. Aplinkos apsaugos 

departamento prie 

Aplinkos ministerijos 

Panevėžio valdybos Biržų 

aplinkos apsaugos 

inspekcija atliko 

patikrinimą dėl galimai 

teršiamo aplinkos oro iš 

gimnazijos katilinės. 

Atliktų tyrimų metu 

nenustatyta oro tarša. 

Buvo skirtas privalomasis 

nurodymas parengti oro 

taršos šaltinių 

inventorizacijos ataskaitą. 

Gimnazija nurodytą 

ataskaitą parengė 

nurodytais terminais. 

Daugiau kontroliuojančių 

ir priežiūrą vykdančių 

institucijų rekomendacijų 

nebuvo gauta. 

4. Gimnazija laikėsi 

finansinės drausmės. 

Pavyko sumažinti 

palyginus su praėjusiais 

metais finansinį 

įsiskolinimą 3733,26 Eur. 

Finansinis įsiskolinimas 

2020 m. sausio 1 d. siekė 

3943,72 Eur. 2021 m. 

sausio 1 d. gimnazijos 

finansinis įsiskolinimas 

siekia 210,46 Eur. 

1.2. Gerinti mokinių 

pasiekimus pagal 

vaiko individualios 

pažangos stebėjimo 

rodiklius. 

Individualias 

mokinių 

galimybes 

atitinkantys 

mokymosi 

pasiekimai ir 

nuolatinė 

mokymosi 

pažanga. 

1. 20 proc. 1–4G klasių 

mokinių pasiekė 

aukštesnius rezultatus. 
2. 70 proc. mokinių 

daro asmeninę 

pažangą, kaupia 

įrodymus, reguliariai 

ją fiksuoja ir 

reflektuoja. 

3. 2020 m. NMPP 4 ir 

8 klasių rezultatai yra 

1. Gimnazijai pavyko 

pagerinti mokinių 

pasiekimus. 49 proc. 

mokinių pasiekė 

aukštesnius rezultatus.  

2. 95 proc. mokinių padarė 

asmeninę pažangą, kaupia 

įrodymus, reguliariai ją 

fiksuoja ir reflektuoja. 

3. 2020 m. lapkričio mėn. 

vyko 5 ir 1G klasių 



lygūs arba viršija 

šalies vidurkį. 

4. 5 proc. sumažinti 

praleistų pamokų 

skaičių; 

NMPP. Gauti rezultatai 

yra išanalizuoti ir aptarti 

individualiai su mokiniais 

ir jų tėvais. Palyginti 

rezultatų su kitomis 

mokyklomis ar su šalies 

vidurkiu negalėjome, 

kadangi NŠA nepateikė 

šalies duomenų. 

4. Praleistų pamokų 

skaičių sumažinome 5 

proc. 

1.3. Užtikrinti 

„Lyderių laikas 3“ 

projekto mokyklos 

komandos veiklų 

įgyvendinimą. 

Suaktyvėjusi 

mokytojų 

metodinė veikla 

ir sistemingai 

plėtojama 

mokytojų 

bendradarbystė. 

 

1. 30 proc.  mokytojų 

įgyvendina gerosios 

patirties sklaidą. 

2. Visose metodinės 

grupėse analizuojamas 

/ reflektuojamas 

mokyklos pokyčio 

projekto 

įgyvendinimas. 

3. Priimti susitarimai 

dėl pokyčio projekto 

tęstinumo. 

1. 30 proc. mokytojų 

įgyvendina gerosios 

patirties sklaidą 

mokykloje, su kitų 

mokyklų mokytojais, taip 

pat rajone ar šalyje 

organizuojamuose 

renginiuose. 

2. Mokyklos komandos 

nariai pristatė vykdomą 

projektą visų metodinių 

grupių nariams. Visos 

metodinės grupės darbo 

planuose numatė veiklas ir 

aptarė metodus, kuriuos 

įgyvendins. Pasibaigus 

2019–2020 m. m. buvo 

aptartas pokytis ir 

numatytos naujos veiklos. 

3. Mokyklos metodinė 

taryba priėmė sprendimą 

tęsti projekto veiklų 

vykdymą ir 2020–2021 m. 

m. didžiausią dėmesį 

skiriant mokinių laiko 

planavimui. 

1.4. 

Bendradarbiavimo 

su tėvais ir 

socialiniais 

partneriais plėtra. 

Mokyklos 

bendruomenė 

dalyvaus 

bendrose 

veiklose 

vykdant 

projektus.  

1. Projektuose ir 

integruotoje veikloje 

dalyvaus 50 proc. 

mokytojų ir 20 proc. 

tėvų. 

2. Pasirašytos 2 

sutartys su socialiniais 

partneriais. 

 

1. Mokykla vykdė 2 

ERASMUS+ projektus, 

taip pat 2 prevencinius 

sveikatą stiprinti ir sveiką 

gyvenimo būdą rinktis 

skatinančius projektus, taip 

pat ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupėse vyko įvairių 

integruotų veiklų, kuriose 

dalyvavo 51 proc. 

mokytojų ir 10 proc. tėvų. 

Tėvų dalyvavo mažiau 

negu planuota dėl šalyje 

paskelbtos ekstremalios 



situacijos ir įvesto 

karantino. 

2. Mokykla pasirašė 2 

sutartis su socialiniais 

partneriais – viešąja įstaiga 

„Būk geresnis“ ir labdaros 

ir paramos fondu „Vaikų 

šypsenos“, vykdančiomis 

veiklas, skirtas pagelbėti 

socialinę atskirtį 

patiriantiems vaikams, 

sudaryti jiems sąlygas 

įsijungti į savanorystės 

veiklas, bendradarbiauti 

įgyvendinant projektus. 

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. 

 

III 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□ 

 

IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 

 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 
 

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. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 
 

7.1. 
7.2. 

 

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) 

 


