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Vadovų veiklos vertinimas 

• Už metines veiklos užduotis vadovas iki sausio 20 d. parengia ataskaitą 
(pagal ministro patvirtintą formą). 

•  Paskelbia viešai interneto svetainėje  ir per  15 dienų  (iki vasario 4 d.)   
Mokyklos taryba priima sprendimą dėl  vadovo veiklos vertinimo. 

• Pateikia  ataskaitą savininko pareigas ir teises įgyvendinančiai 
institucijai. 

• Svarstant pateiktą ataskaitą ir vertinimus mokyklos vadovas dalyvauja.  

•  Jei vadovo metų veiklos atskaita įvertinta skirtingai, tai sprendimą dėl  
galutinio vertinimo priima savininko pareigas ir teises įgyvendinanti 
institucija. 

•  Po svarstymo numatomos kitų metų užduotys ir skelbiamos įstaigos 
bei savininko pareigas ir teises įgyvendinančios institucijos  interneto 
svetainėse.  

 



PROJEKTAS „LYDERIŲ LAIKAS 3“ 



Kas dalyvauja? 

3 srautui (2018/2019–2020 m.) priklauso Šiaurės rytų Lietuvos savivaldybės: 
Anykščių rajono, Jonavos rajono, Joniškio rajono, Kupiškio rajono, Molėtų rajono, 
Pakruojo rajono, Panevėžio miesto, Pasvalio rajono, Radviliškio rajono, Raseinių 
rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Utenos rajono, Visagino miesto, Zarasų 
rajono 
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Kokios yra projekto veiklos?  



LL3 veiklos  

• Savivaldybės švietimo darbuotojai iš  ikimokyklinio ir  
bendrojo ugdymo mokyklų  dalyvauja projekto „Švietimo 
lyderystės“ magistrantūros programoje 

• Organizuotas susitikimas  projekto vadovų su  savivaldybės 
vadovais ir  mokyklų atstovais  

• Pasirašyta sutartis su savivaldybe, numatant abipusius 
įsipareigojimus 

• Suburta kūrybinė komanda, atsakinga už pokyčio projekto 
sukūrimą ir įgyvendinimą, bendradarbiavimą su visais 
socialiniais partneriais 



LL3 veiklos  

• Paskirtas Savivaldybės grupės kuratorius, teiksiantis 
visokeriopą vadybinę pagalbą Kūrybinės komandos vadovui,  
koordinuosiantis visas LL3 veiklas 3-4 savivaldybių grupėje.  

• Paskirtas savivaldybės kūrybinės komandos sertifikuotas 
konsultantas, teikiantis profesionalią  konsultacinę pagalbą. 

• LL3 dirbanti tyrėjų komanda, bendradarbiaudama su 
Kūrybinės komandos vadovu, rengia duomenų apie 
savivaldybės švietimo būklę bei socialinį kontekstą, analizę. 

•  Pokyčio projekto kūrimo pradžioje bus atliekamas profesinio 
kapitalo tyrimas savivaldybės mokyklose 



LL3 veiklos  

• Įžanginis LL3 renginys, kurio tikslas – aptarti LL3 tikslus bei 
naudą savivaldybei, vyks 2019 m. vasario 20 d.   A. ir M. 
Miškinių viešosios  bibliotekos konferencijų salėje. 

• Savivaldybės kūrybinė komanda kuria ir įgyvendina į 
besimokančiųjų mokymosi sėkmę orientuotą integralų 
projektą, apimantį sisteminius vadybinių procesų pokyčius 
savivaldybėje ir jos teritorijoje esančiose švietimo įstaigose.  

• Savivaldybės švietimo specialistai turės galimybę mokytis 
ilgalaikėje neformaliojoje  švietimo lyderystės programoje. 

 



LL3 veiklos  

• Kūrybinei komandai bei savivaldybės švietimo bendruomenės 
nariams bus organizuojami du vienos dienos mokymai aktualia 
švietimo lyderystės tematika.  

• Ne švietimo darbuotojai, įsitraukę į pokyčio projekto darbus, 
turės galimybę mokytis asmeninės lyderystės, bendradarbiavimo. 

• Bus organizuojami  dešimt diskusinių-konsultacinių renginių 
mokyklose. 

• 15-os savivaldybių atstovai susitiks Šiaurės/Rytų Lietuvos švietimo 
lyderystės forume pasidalinti sėkmingomis praktikomis. 

• LL3 pabaigoje  bus  organizuojama baigiamoji konferencija.  



PLANAVIMAS 



Strateginis planavimas  

• Mokyklos strateginis veiklos planas pristatomas  į  
savivaldybę administracijos direktoriui pritarimui (2018 m. 
sausio 30 d. įsakymas  Nr.AĮ-122) 

• Strateginis veiklos planas ateinantiems trejiems metams 
turi būti patvirtintas mokyklos direktoriaus  iki vasario 1 d. 
ir gali būti tikslinamas pagal poreikį. 

• Strateginio veiklos plano ataskaita, pasibaigus įgyvendinimo  

laikotarpiui,  turi būti patvirtinta iki birželio  1 d. 



 
UTENOS  RAJONO MOKYKLŲ METINIO  

VEIKLOS PLANO RENGIMO 
REKOMENDACIJOS 

 
 
 



Metiniuose veiklos planuose detalizuojamas 
Mokyklos  strateginiame veiklos plane priskirtos  
vykdyti priemonės   



I. BENDROJI DALIS  

Gali būti pateikiama svarbi informacija apie 
įstaigą, trumpa įstaigos veiklos  analizė, 
pagrindinė problemos  ar veiksniai, lemiantys 
planuojamus pokyčius.  



VEIKLOS  KOKYBĖS  ĮSIVERTINIMAS 

Įsivertinimo  metu  pateikiame  analizuotą problematiką, sritį, 
temą ar rodiklius. 

 
IŠORĖS VERTINIMO, KONTROLIERIAUS, VIDAUS 

AUDITO TARNYBŲ IR KITŲ INSTITUCIJŲ IŠVADOS 
 
Aptariamos esminės šių institucijų išvados jeigu tokios buvo. 
Komentuojamas tobulinimo planų, jei tokie buvo, įvykdymo 
laipsnis.  Išskiriami kliuviniai neleidę įstaigai pašalinti 
trūkumų. 

 
 
 



II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  

Tikslas: (rašyti 1- 2 sakiniais,  perkeliami iš strateginio 
veiklos plano  ar suformuluojami siauresni , atsižvelgiant į 
kontekstą  bei įsivertinimo išvadomis). 
   

Uždaviniai – reiškia, ką reikia padaryti, kad būtų pasiekti  
užsibrėžti tikslai.  Jie   konkretūs,  orientuoti į rezultatą, 
pasiekiami per numatytą laiką 

 



III. PRIEMONĖS/VEIKLOS 

• Priemonės pateikiamos logine seka, užpildžius loginę 
priemonių seką - fiksuojamas jų atlikimo laikas. 

• Priemonių įgyvendinimas detalizuojamas nurodant 
konkrečius jų įgyvendinimo būdus  (veiklas) 

• Jos formuluojamos numatomų vykdyti veiksmų 
pagrindu 

 



 IV. VERTINIMO KRITERIJAI 

• Vertinimo kriterijai  tokie, kad  būtų galima matyti, jog 
suplanuotos veiklos buvo veiksmingos ir pokyčiai įvyko, 
pamatuoti gautus rezultatus ir įsitikinsite, kad jums 
pavyko pasiekti numatytą pokytį. 

• Vertinimo kriterijai turi parodyti kiekybinę ir kokybinę 
išraišką, taip pat leisti įvertinti pokyčių kryptį ir apimtį.  

• Nerašyti neapibrėžtų  kriterijų (padidės, suaktyvės,  
formuosis ir t.t.) Jie turi būti  aiškiai suprantami ir 
pamatuojami. 

 



V. ATSAKINGI VYKDYTOJAI 

• Skiltyje atsakingi vykdytojai dažniausiai 
nurodomi už jų įgyvendinimą  atsakingi įstaigos 
vadovai, pavaduotojai, klasių vadovai, už 
atskiras sritis atsakingi darbuotojai (soc. 
darbuotojas, psichologas). 
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VI. ASIGNAVIMAI/ IŠTEKLIAI 

• Reikalingų lėšų, išteklių skiltyje nurodomas 
finansavimo šaltinis ir mokyklos struktūra, 
darbuotojai, mokyklos direktoriaus įsakymu 
kuriamos darbo grupės ir pan. 

• Atsižvelgiama į  mokymo lėšas, kitas lėšas: projektų, 
rėmėjų ir kt. 

• Mokyklos metinis veiklos planas grindžiami realiais 
ištekliais 
 



VI. PRIEŽIŪRA, INFORMAVIMAS 

• Skyriuje  aptašomos veiklos plano  įgyvendinimo 
priežiūros procedūros, atsakingi. 

 

• Taip pat  nurodoma, kaip informuojama visuomenės 
apie plano įgyvendinimą 



Metinio veiklos plano ir ataskaitų 
tvirtinimas   

• Įstaigų metiniai veiklos planai, suderinus  raštu su jų 
veiklą kuruojančiu savivaldybės  administracijos 
skyriumi, turi būti patvirtinti įstaigos vadovo  iki 
einamųjų metų kovo 31 d. 

• Metinės veiklos ataskaitos, suderinus  raštu su jų 
veiklą kuruojančiu savivaldybės  administracijos 
skyriumi,   tvirtinamos įstaigos vadovo  iki kiekvienų 
metų kovo 31 d. 

• Patvirtinti metiniai veiklos planai ir metinės veiklos 
ataskaitos paskelbiamos įstaigų interneto svetainėse.  




