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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 
 

Ilgalaikis prioritetas (pagal PRSPP*) – Kokybiškų viešųjų paslaugų parkas 

Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas: Ugdyti išsilavinusią ir 

kultūrą puoselėjančią bendruomenę socialiai saugioje aplinkoje 

Programos tikslas – Teikti kokybiškas bendrojo ugdymo paslaugas 

Plungės r. Kulių gimnazija veikla 

Ugdymas bus organizuojamas atsižvelgiant nacionalinius mokinių pasiekimų tyrimus ir 

tuo remiantis nustatyti ugdymo turinio proceso tobulinimo prioritetai, tobulinant pamokos 

kokybę, labiau atsižvelgiant į mokinių asmeninę pažangą ir patiriminį ugdymą. Siekiant 

mokinių savivaldos aktyvumo parengtas mokinių tarybos veiklos planas, parengti mokyklinių 

finansuojamų projektų nuostatai. Siekiant užtikrinti šiuolaikinį ugdymą bus įrengtos naujos 

priešmokyklinės grupės patalpos, atskira IT klasė IU ir PU grupėms,  ir pradinėms klasėms. 

Vykdant įtraukiojo ugdymo plėtrą gimnazijoje, stiprinant mokinių emocinę sveikatą toliau bus 

vykdoma OLWEUS prevencinė programa 1-12 kl., bus pradėta įgyvendinti KIMOCHI 

programa ikimokyklinėse grupėse. Toliau bus organizuojamos įvairios veiklos  siekiant 

stiprinti bendruomenės fizinę, emocinę sveikatą ir mokinių domėjimąsi medicinos studijomis, 

siekiama sveikatą stiprinančios mokyklos statuso. Užtikrinant gabių vaikų ugdymą sudaromos 

sąlygos jiems dalyvauti olimpiadose, konkursuose; modernizuojami kabinetai naujomis 

mokymo priemonėmis. Padidės pedagogų profesinė kompetencija organizuojant nuotolinį 

ugdymą ko pasekoje mokiniai patirs mažiau mokymosi praradimų.  

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys (toliau – 

užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

1.1.    

1.2.    

1.3.    

 



2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  

2.3.  

 

 

3. 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.  

 

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 

    
 

III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 
 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
(pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 

langelis: 

1 – nepatenkinamai; 

2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 

4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas  1□      2□       3□       4□ 

5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4□ 

5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4□ 

5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 

siekiant rezultatų 

1□      2□       3□       4□ 

5.5. 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. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 

vertinimo rodiklius 
Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta 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. Planuoti ir organizuoti 

mokytojų, mokytojų 

padėjėjų, mokiniui pagalbos 

specialistų kvalifikacijos 

kėlimo renginius. 

Padidės pedagogų profesinė 

kompetencija organizuojant 

nuotolinį ugdymą ko 

pasekoje mokiniai patirs 

mažiau mokymosi praradimų. 

1. Sumažės mokinių skaičius, 

kuriems reikalingos 

individualios konsultacijos. 

2. Gerės mokinių asmeniniai 

pasiekimai. 

3. Padidės atvirų ir integruotų 

(nuotolinių ir nenuotolinių) 

pamokų skaičius ir kokybė 

8.2.Inicijuoti emocinę ir 

fizinę sveikatą stiprinančius 

renginius bendruomenei. 

Bus užtikrintos saugios 

mokymo(si) sąlygos 

gimnazijoje, sukurta įtrauki 

aplinka. 

1. Suteiktas „Sveikatą 

stiprinančios mokyklos 

statusas“ 

2. Sumažės nepateisintų 

pamokų skaičius. 

3. Sumažės vėlavimas į 

nuotolines pamokas. 

4. Įgyvendinama prevencinė 

programa ikimokyklinio 

ugdymo grupėse ,,Kimochi“ 

8.3.Vystyti bendruomeniško 

mąstymo potencialą 

įtraukiant visus 

bendruomenės narius į 

gimnazijos veiklos 

programos įgyvendinimą. 

Atsiras glaudesnis mokytojų- 

mokytojų – administracijos- 

mokinių-mokinių tėvų 

bendradarbiavimas siekiant 

įgyvendinti išsikeltus 

gimnazijos veiklos tikslus 

1. Bendrų ugdomųjų projektų 

įgyvendinimas ir mokinių 

konferencijos organizavimas. 

2. Diskusijos - pasitarimai su 

mokyklos taryba, mokinių 

taryba, mokytojų taryba, darbo 

taryba.  

3. Mokinių finansuojamų 

projektų įgyvendinimas. 

8.4.Specialiųjų poreikių 

mokinių kompetencijų 

stiprinimas 

Atsiras glaudesnis ryšys: 

mokytojų - pagalbos 

mokiniui specialistų- PPT 

specialistų – administracijos 

– specialiųjų poreikių 

mokinių ir jų tėvų. 

Specialiųjų poreikių mokiniai 

dažniau jungsis prie 

nuotolinių pamokų per 

Microft Teams platformą. 

1. Gerės mokinių asmeniniai 

pasiekimai. 

2. Visi specialiųjų poreikių 

mokiniai pagal PPT išvadas 

dalyvaus psichologo 

konsultacijose. 

 

 



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. Ekstremalių situacijų paskelbimas šalyje, savivaldybėje. 

9.2. Finansiniai ištekliai 

9.3. Žmogiškieji ištekliai 

9.4. Laiko ištekliai 

 

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)               


