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Valstybinių ir savivaldybių švietimo 

įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) 

vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjų veiklos 

vertinimo nuostatų 

1 priedas 

 

(Švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitos forma) 

 

VILNIAUS BALSIŲ PROGIMNAZIJA 
(švietimo įstaigos pavadinimas) 

___________VIRGINIJOS GIRŠVILDIENĖS__________ 
(švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) 

 

 

2021-01-25  Nr. ________  

(data) 

         Vilnius 

 

 

 

V SKYRIUS 

2021 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 vadovaujan-

tis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

8.1. Gerinti mokinių savi-

valdų mokymąsi siekiant 

nuolatinės pažangos.  

 

 

 

 

 

 

1. Inicijuoti pamokų stebė-

senos sistemos tobulinimą.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Tobulinti mokytojų kom-

petencijas stiprinant savi-

valdų mokymąsi  

 

 

 

 

 

3. Įvertinti savivaldaus mo-

kymo(si) efektyvumą. 

 

 

 

 

 

 

1. Pagerinta stebėsenos sistema: 

-pakoreguotas pamokų stebėjimo protokolas 

įtraukiant naujus stebėjimo kriterijus: asmeni-

nio pamokos uždavinio formulavimas ir grįž-

tamojo ryšio teikimas mokiniui, skaitmeninių 

priemonių taikymas išmokimui ir pažangai ste-

bėti (2021 m. vasario mėn.). 

-nuosekliai vykdomas savivaldaus mokymosi 

monitoringas (2021 m.) 

2. Patobulintos mokytojų kompetencijos: 

1. Mokytojams organizuoti mokymai tema: 

„Savivaldus ir personalizuotas mokymasis“ 

(2021 m. II ketv.) 

Mokytojų tarybos posėdžiuose inicijuota mo-

kytojų gerosios patirties sklaida, pristatyta ste-

bėtų pamokų analizė. Numatytos savivaldaus 

mokymo (si) tobulinimo kryptys. 

3. Pagerės individuali mokinių pažanga 

(2021 m. birželio mėn.). 

1-8 klasėse: 

 - kiekvienoje klasėje 25% ir daugiau mokinių 

padarys žymią pažangą; 

 - 60% mokinių pagerins asmenines ir mokė-

jimo mokytis  kompetencijas.   
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4. Inicijuoti mokinių tėvų 

švietimą užtikrinant savival-

daus ugdymo tęstinumą. 

Atliktos NMVA mokinių ir mokinių tėvų apk-

lausos, jų duomenimis lyginant su 2020 m. re-

zultatais, 5% bus didesnis atsakiusiųjų skai-

čius, kad  mokytojai kartu su mokiniu planuoja 

mokymosi tikslus ir numato žingsnius jiems 

pasiekti  (2021 m. lapkričio mėn.).  

4. Mokinių tėvams organizuoti  2-3 švietėjiški 

renginiai/paskaitos apie „Savivaldaus moky-

mosi reikšmę vaikui“ „Kaip padėti savo vaikui 

išmokti mokytis“ (2021 m. gegužės-rugsėjo 

mėn.).  

8.2. Gerinti mokyklos bend-

ruomenės komunikaciją sie-

kiant geresnio mikroklimato. 

 

 

 

1. Inicijuoti vidinės informa-

cijos pasikeitimo sistemos  

mokyklos darbuotojams to-

bulinimą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tobulinti komunikacijos 

su mokinių tėvais priemo-

nes. 

1. Suformuota darbo grupė  mokykloje vidinės 

informacijos pateikimo sistemai tobulinti 

(2021 m. vasario mėn.).  

Organizuotos 1-2 diskusijos metodinėse gru-

pėse apie vidinės informacijos sklaidą. Pateikti 

siūlymai (2021 m. vasario mėn.). 

Parengtas komunikacijos gerinimo strategijų 

planas. (2021 m. kovo mėn.).  

Vidinės komunikacijos  aktualiausios informa-

cijos sklaidai „Google“ debesies platformoje 

bus sukurtas ir patalpintas aplankas “Sparčioji 

atmintinė”. (2021 m. gegužės-rugsėjo mėn.).  

Įvykdyta apklausa apie komunikacijos siste-

mos efektyvumą. 

80% mokytojų gerai vertins vidinės informaci-

jos pasikeitimo sistemą. 

2. Organizuota mokinių tėvų atstovų diskusijos 

„Kokiu metu ir kokia informacija aktuali“. Pa-

teikti siūlymai, priimti susitarimai dėl komuni-

kacijos gerinimo (2021 m. kovo-balandžio 

mėn.). 

Parengtas aiškus tėvų informavimo planas ir 

pristatytas tėvų atstovų susirinkime (2021 m. 

kovo-balandžio mėn.). 

Atnaujinta mokyklos internetinė svetainė, ku-

rioje sukurta ir naudojama   

elektroninė tėvų konsultavimosi  registracijos 

sistema (2021 m. gegužės-rugsėjo mėn.). 

8.3. Plėtoti mokyklos tinkla-

veiką gerinant ugdymo ko-

kybę.  

  

1. Skatinti  dinamiškos ir 

mokymąsi stimuliuojančios 

ugdymo(si) aplinkos kūrimą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pasirašytos 2-3 bendradarbiavimo sutar-

tys  su naujais socialiniais partneriais ir numa-

tytos bendradarbiavimo strategijos (2021 m. II 

ketv.).  

Sudaryta mokytojų komanda kontekstualių pa-

mokų organizavimui, parengtas planas. (2021 

m. kovo mėn.).  

Parengti ir aptarti mokytojų tarybos posėdyje 

kontekstinių pamokų kokybės kriterijai (2021 

m. kovo mėn.). 

Bus pravesta 20 ir daugiau kontekstinių pa-

mokų (2021 m.). 
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2. Gerinti  

kontekstinių pamokų ko-

kybę. 

 

 

3. Įvertinti kontekstinių pa-

mokų poveikį mokinių mo-

tyvacijai ir bendrųjų kompe-

tencijų ugdymui.  

50%-60%  1-8 klasių dalyvaus veiklose bend-

radarbiaujant su socialiniais partneriais: Ver-

kių regioniniu parku, Balsių bendruomene ir 

kitai naujais partneriais.  

2. Inicijuota refleksija Mokytojų tarybos posė-

dyje apie kontekstinių pamokų metu naudoja-

mus metodus ir mokinių įsitraukimą mokantis. 

Pateikti siūlymai pamokų kokybei gerinti. 

(2021 m. gruodžio mėn.).  

3. Atlikta 5-8 kl. mokinių apklausa apie kon-

tekstinių pamokų poveikį mokinio mokymosi 

motyvacijai ir bendrųjų kompetencijų ugdy-

mui. (2021 m. lapkričio mėn.).  

8.4. Gerinti karjeros ugdymą 

ir informacijos pateikimą a-

pie tolimesnio mokymosi ga-

limybes.  

1. Stiprinti bendradarbia-

vimą su socialiniais partne-

riais organizuojant karjeros 

ugdymą ir padedant nusima-

tyti  tolesnio mokymosi gali-

mybes.  

1. Organizuotos diskusijos su 7-8 klasių moki-

niais tikslu išsiaiškinti informacijos poreikį a-

pie tolesnio mokymosi galimybes Vilniaus 

miesto gimnazijose (2021 m. kovo mėn.).  

Įvyks informaciniai susitikimas su 2 arba dau-

giau gimnazijų atstovais pateikiant 8 kl. moki-

niams informaciją apie tolimesnio mokymosi 

galimybes (2021 m. II ketv.).  

Įvyks 7-8 kl. mokinių susitikimas su karjeros 

konsultantu(-ais) (2021 m. II ketv.).  

5-6 mokinių tėvai pasidalins karjeros plana-

vimo patirtimi su 5-8 kl. mokiniais (2021 m.).  

Atliktos NMVA mokinių, tėvų  apklausos,  jų  

duomenis lyginant su 2020 m. rezultatais, 10% 

padidės respondentų gavusiųjų aiškią informa-

ciją apie tolimesnį mokymą(si) ir karjeros ga-

limybes (2021 lapkričio mėn.). 

8.4. Diegti skaitmeninius į-

rankius siekiant pagerinti 

mokymosi pažangos stebė-

jimą pamokose. 

 

 

 

 

 

 

1. Inicijuoti skaitmeninių į-

rankių diegimą.  

 

 

 

 

2. Tobulinti mokytojų kom-

petencijas dirbant su skait-

meninėmis technologijomis. 

 

 

 

 

 

 

3. Įvertinti skaitmeninių 

priemonių efektyvumą ste-

bint mokinių mokymosi pa-

žangą. 

1. Įsigytos skaitmeninių įrankių („Reflectus“, 

Eduka, EMA) licenzijos (2021 m. I, II ketv.). 

Inicijuota diskusija Mokytojų tarybos susirin-

kime dėl skaitmeninių priemonių naudojimo 

tvarkos. Priimti Susitarimai (2021 m. vasario 

mėn.). 

2. Inicijuotas matematikos mokytojų dalyvavi-

mas projekte „Šiuolaikiškas matematinių ge-

bėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena“. Tai-

koma  platformą Eduten Playground. 5 klasių 

mokinių matematikos mokymui(si) ir pažan-

gos stebėsenai (2021 sausio mėn.).  

70%-90% 1-8 klasių mokytojų dalyvaus mo-

kymuose ir patobulins savo skaitmeninių tech-

nologijų kompetencijas (2021 m. I, II ketv.). 

3. Inicijuoti 2 aptarimai Mokytojų tarybos po-

sėdžiuose apie skaitmeninių įrankių  poveikį 

pažangos stebėjimui. Pateikti siūlymai toli-

mesniam sėkmingam priemonių naudojimui 

(2021 m. ) 

Atnaujintas ir patvirtintas „Mokinių pažangos 

ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas“ (2021 

m. gruodžio mėn.)   
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Atlikta 1-8 kl. mokinių ir mokytojų apklausa 

apie skaitmeninių priemonių taikymo efekty-

vumą mokinių mokymosi pažangai (2021 m. 

gruodžio mėn.).  

 

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. Žmogiškieji ištekliai.  

9.2. Dėl užsitęsusios pandemijos neįvyks praktiniai mokymai. 

9.3. Vadovų komandos formavimo procesas. 

9.4. Techninės kliūtys diegiant skaitmeninius įrankius ir platformas. 

9.5. Veiksniai, kurių negali įtakoti mokykla. 

 


