
Valstybiniq ir savivaldybiq Svietimo istaigq
(iSskyrus auk5t4sias mokyklas) vadovq, jq
pavaduotojq ugdymui, ugdym4 organizuojandiq
skyriq vedejq veiklos vertinimo nuostatq
priedas

KRAZTU ZvCrnnnnro LTAUKSMINO GTMNAZIJA
(Svietimo istaigos pavadinimas)

PRADINIO UGDYMO SKYRIAUS VEDEJOS IRENOS ZALUDIENES
(darbuotojo pareigos, vardas ir pavarde)

VEIKLOS VERTINIMO ISVADA

2018-04-l6Nr. \ i9-rG\
(data)

Kraiiai
. (sudarymo vieta)

I SKYRIUS
PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI

1. Pagrindiniai pra6jusig metq veiklos rezultatai

Metines uZduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis
vertinama, ar nustabrtos
uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultataitr
jq rodikliai

1.1

r.2.

r.3.

1.4.

1.5.

2. Einamqjq metq uiduotys
(nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uZduotys)

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos

uZduotys ivykdytos)
2. | . U iliI<rinti kokybi 5k4

gimnazijoje vykdomq programq

igyvendinim4.

Diferencijuotas ugdymo
planas, silpnai
besimokantys mokiniai
gauna pagalbq ugdymo
proceso metu.

Parengtas integruoto pagalbos

modelio apraSas. SumaZejg

neigiami lvertinimai.
Pa1angtmas95Yo.

2.2. Didinti mokiniq uZimtum4
neformaliaj ame ugdyme.

Neformaliojo ugdymo
galimybiq didinimas,
informatyvumas, mokiniq
uZimtumas.

Neformaliojo ugdymo
informacijos sklaida (parengtas

stendas), neformaliajame
ugdyme dalyvauja 95%
mokiniu.

2.3. Vvkdvti nacionalini Sekmingai dalyvauti kaip 8 klases matematikos



projekt4. partnere projekte I pasiekimq pagerejimas.

,,A5tuntq klasiq mokiniq
matematikos pasiekimq
gerinimas"

3. Rizika, kuriai esant nustatytos uiduotys gati bflti neivykdytos(aplinkybds, kurios gali turGti

neigiamos ltakos Sioms uZduotims ivykdyti)
(pildoma kartu suderinus su valstybines ir savivaldybes Svietimo istaigos (iSskynrs aukSt4sias

mokyklas) (toliau - Svietimo istaiga) vadovo pavaduotoju ugdymui, ugdym4 organizuojandio

skyriaus vedeju)

3.1. Ilgalaikis
3.2. Teises aktq, poistatymini

II SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDAryT UZDUOTIS VERTINIMAS IR KOMPETENCIJU

TOBULINIMAS

4. Pasiektq rezultatg vykdant uZduotis vertinimas

UZduodiq lvykdymo apra5ymas
Pazymimas atitinkamas

langelis

4.l.IJLduotys ivykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai n
4.2.tJLduotys i5 esmes lvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai n
4.3. {vykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai n
4.4. IJ Ldrtolys nelvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai n

5. Pasillymai, kurios kompetencijos turdtq btrti tobulinamos
(nurodoma, kokie ar kurios srities mokymai sitlomi)

5.1.

5.2.

III SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SI TLYMAI

6. Vertinimo pagrindimas ir sitrlymai:

Su veiklos vertinimo i5vada ir sitilymais susipaZinau ir sutinku / nesutinku:
(ko nereikia, i5braukti)

IrenaZaludiene 2018-04-16

Rita Andruliene
(vardas ir pavarde) (data)

Gimnazijos direktore
(tiesioginio vadovo pareigos)

Pradinio ugdymo skyriaus vedeja
(pavaduotoj o ugdymui, ugdym4
organizuojandioskyriausvedejopareigos) (para5as) (vardas ir pavarde) (data)



a

Veiklos vertinimo i5vadai pritarta I nepritarta:
(ko nereikia, i5braukti)

r (Darbuotojq atstovavim4 (para5as) (vardas ir pavarde) (data)

igyvendinandio asmens pareigos)

Galutine veiklos vertinimo i5vada

(Svietimo istaigos vadovo pareigos) (para5as) (vardas ir pavarde) (data)


