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               Informacija apie įstaigą 

              2020–2021 m. m. gimnazijoje ugdomi 272 vaikai ir  mokiniai,  praėjusiais mokslo metais 

mokėsi 277. Šiemet 97 mokiniai gauna nemokamą maitinimą, pernai nemokamą maitinimą gavo 

110 mokinių. 45 mokiniai,  kurie gauna nemokamą maitinimą, auga tik su vienu iš tėvų, yra iš 

socialiai pažeidžiamų šeimų (ši tendencija kyla), 2019 m. buvo 37  mokiniai. Kasmet didėja 

socialinio pedagogo konsultuojamų mokinių skaičius. Prasidėjus nuotoliniam mokymui padaugėjo 

individualių konsultacijų skaičius.  Socialinis pedagogas 2020 m. konsultavo 527, o 2019 m. 350  

mokinių. Daugėja mokinių su elgesio problemomis. 2020 m. dėl elgesio problemų, nesijungimo į 

vaizdo pamokas mokiniai  konsultuoti 325 kartų, 2019 m. 220 kartų. Psichologo asistentas  2019 m. 

suteikė 450 konsultacijų, o 2020 m. atliko 462 individualias konsultacijas mokiniams ne tik 

kabinete, bet ir prasidėjus karantinui, nuotoliniu būdu per Zoom platformą ar telefonu.  Taip pat, 

karantino metu, psichologo asistento pagalba buvo teikiama mokinių tėvams, išgyvenantiems 

stresines situacijas padedant  savo vaikams mokantis nuotoliniu būdu. 

              2020 m. labai suaktyvėjo jaunųjų šaulių veikla gimnazijoje. Kuopą sudaro  24 jaunieji 

šauliai (mokiniai) ir 2 pilnamečiai šauliai. Veikla vykdoma aktyviai  ir šaulių skaičius vis auga. Per 

metus įvyko 7 pratybos miškuose, 2 koviniai šaudymai  ir 3 žygiai. Jaunieji šauliai noriai prisideda 

prie pilietinės veiklos ir yra pasižymėję  6 rinktinėje kaip aktyviausi šauliai Covid19 pandemijos 

metu.   

   Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, miestelio bendruomene yra pasikeitęs dėl 

pandemijos metu įvestų ribojimų. Dalis renginių vyksta nuotoliniu būdu, dalies iš viso atsisakyta. 

   Muzikos skyriuje 2020 metais mokėsi 75 mokiniai ( 37 mokiniai formalųjį švietimą 

papildančio muzikinio ugdymo programose, 38 mokiniai neformaliojo švietimo programose). 2019 

metais mokėsi 86 mokiniai. Mokinių skaičius padidėjo 2019 m., kai gimnazijoje pradėjo mokytis ir 

Vidsodžio pagrindinės mokyklos mokiniai. 2020 m. formalųjį švietimą papildančio pradinio 

muzikinio ugdymo programą baigė 4 mokiniai, o pagrindinio ugdymo programą 2 mokiniai. Sausio 



mėnesį televizijos konkurso „Dainų dainelė 2020“ zoniniame ture dalyvavo 2 solistės ir ansamblis. 

Kovo mėnesį 4 muzikos skyriaus solistės dalyvavo respublikiniame mokinių romansų konkurse 

„Sustok, akimirka žavinga“. Viena solistė laimėjo pirmąją vietą. Kovo 11-osios minėjime Šaukėnų 

kultūros ir amatų centre koncertavo muzikos skyriaus gitaristų ansamblis. Birželio mėnesį muzikos 

skyriaus solistė dalyvavo vasaros stovykloje „Talentų vasaros stovykla 2020“, ten muzikinių žinių 

sėmėsi iš žymių Lietuvos muzikos profesionalų. Jaunučių choras „Spindulėlis“ ruošėsi dalyvauti 

Lietuvos moksleivių dainų šventėje „Tau“ ir Kelmės rajono meno šventės koncerte „Tai gražiai 

mane augino“,  bet dėl Covid-19 grėsmės renginiai buvo atšaukti. Viena muzikos skyriaus mokinė 

įstojo į Kauno Juozo Gruodžio konservatoriją. Gimnazijoje veikiantis muzikos skyrius stipriai 

prisideda prie meninio, kultūrinio mokinių ugdymo, taip pat padeda integruotis į bendruomenę 

socialinę atskirtį patiriantiems mokiniams. 

Strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir svariausi rezultatai 

bei rodikliai 

 Strateginio tikslo: Siekti kokybiško ir veiksmingo kiekvieno mokinio ugdymo(si) 

įgyvendinimui 2020 m. gimnazijos veiklos plane buvo numatyti 2 tikslai, 6 uždaviniai ir 25  

priemonės. Įgyvendinant išsikeltą tikslą Kryptingai bendradarbiaujant gerinti mokymo ir 

mokymosi kokybę pasiekta, kad, visų  VBE įvertinimų vidurkis yra 43,8, savivaldybės 41,0, o 

šalyje 49,6. Tai rodo, kad rezultatai lyginant su rajono mokyklomis yra geresni, bet dar trūksta iki 

šalies vidurkio. Anglų klb, biologijos ir chemijos VBE rezultatai yra taip pat geresni negu rajono 

mokyklų, bet dar nepasiektas šalies vidurkis. Labiausiai džiugina biologijos egzamino rezultatai, 

nes pagal įvertinimą užima 14 vietą Lietuvoje. Gimnazijos mokinių vidutinis biologijos egzamino 

įvertinimas yra 77,3, savivaldybės 59,3, o šalies mokyklų 56,4. IT, lietuvių kalbos, istorijos VBE  

rezultatai yra labai panašūs į savivaldybės mokyklų rezultatus. Labiausiai neramina matematikos 

egzamino rezultatai: gimnazijos 7,4, savivaldybės mokyklų 14,5, o šalies 27,7. Ieškoma būdų, 

konsultuojamasi su specialistais, komunikuojama su mokiniais, tėvais, mokytojais, siekiant gerinti 

mokinių mokymo(si) kokybę bei rezultatus. 

 PUPP ir NMPP praėjusiais metais nevykdyti, todėl rezultatų nėra. Žurnalas „Reitingai“  

2020 metų gimnazijų reitinge Šaukėnų Vlado Pūtvio- Putvinskio gimnazijai skyrė 169 vietą iš 356 

gimnazijų. Taip pat gimnazija buvo priskirta prie labiausiai  visus mokinius „auginančių“ mokyklų, 

21 vieta, pagal vidutinį mokinių standartizuoto apibendrinto pasiekimų rodiklio prieauglį nuo 2 iki 4 

klasės.  

2020 m. matematikos VBE neišlaikė 5 mokiniai, 2019 m.  3 abiturientai, 1 mokinys 

neišlaikė lietuvių kalbos VBE, 2019 metais tokių mokinių nebuvo.  

2020 m. vidurinio mokslo brandos atestatus gavo 15 abiturientų (visi). 4 abiturientai įstojo į 

aukštąsias mokyklas (universitetus, kolegijas), valstybės finansuojamas vietas. 3 abiturientai įstojo į 

kolegijas, valstybės nefinansuojamas vietas. 4 mokosi profesinėse mokyklose, 2 abiturientai 

Lietuvos krašto apsaugos savanoriai. Vienas mokinys išvyko uždarbiauti į užsienį, vienas ruošiasi 

šiais metais išsilaikyti matematiką ir tada stoti studijuoti. 

 2020 metais didėjo dalis mokinių, kurie mokėsi aukštesniuoju lygiu 6,4 proc, buvo 4,8. 

Gimnazijoje reguliariai analizuojami ugdymo(si) rezultatai, vykdoma vidaus stebėsena, renkami 

duomenys, kurie analizuojami bendruomenėje. Valdymas grindžiamas duomenų analize, 

įsivertinimo rezultatais.  

2020 m. buvo stiprinamos mokytojų kompetencijos (mokymuose dalyvavo 100 proc. 

mokytojų) susijusios su informacinių technologijų valdymu, naudojimu. Efektyvinama pagalba 

mokiniams, glaudžiai bendradarbiaujant mokytojams, švietimo pagalbą teikiantiems specialistams, 



tėvams. Siekiant mokytojų kompetencijų veiksmingumo buvo skiriamas didelis dėmesys virtualių 

mokymosi aplinkų naudojimui, skaitmeninio turinio kūrimui, ruošiamasi darbui su mokymosi 

platforma Moodle.  2020 m. 90 proc. mokytojų naudojo virtualias mokymo(si) programas: 

„Egzaminatorius“, EMA pratybos, Eduka mokomoji aplinka, E-test, KAHOOT, „Vyturio“ leidyklos 

virtuali biblioteka. Dalyvavimas Europiniuose projektuose „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir 

technologinių mokslų priemonėmis“ bei tarptautiniame Erasmus projekte. 

Strateginio tikslo: Siekti mokinių asmeninės brandos, skatinti jų saviraišką 

įgyvendinimui  2020 m. buvo  suplanuotos ir iš dalies įvykdytos 8 veiklos. Buvo siekiama kurti 

palankią emocinę mokyklos aplinką, stiprinti mokyklos bendruomenę. Prasidėjęs karantinas 

pakoregavo veiklas, daugelis jų buvo vykdomos nuotoliniu būdu. 2020 metais visi (100 proc.) 

gimnazijos 1-12 klasių mokiniai dalyvavo nuosekliose ilgalaikėse socialines ir emocines 

kompetencijas ugdančiose prevencinėse programose: 1-4 klasės „Antras žingsnis“, 5-8 klasės 

„LIONS QUES“ programos „Paauglystės kryžkelės“, I-IV klasės savižudybių prevencijos 

programose.  Taip pat 90 proc. mokinių ir 65 proc. mokytojų įsitraukė į Sveikatą stiprinančių 

mokyklų tinklo organizuojamas veiklas.  Dr.  Juozo P. Kazicko fondo Labdaros ir paramos fondo  

„Jaunimas gali“  suorganizavo 12 veiklų, buriančių bendruomenę, nupirko  kompiuterį sunkiai 

gyvenančiai šeimai, teikė pagalbą (500 Eur) maisto produktais sunkiau gyvenančioms šeimoms. Dėl 

pandemijos neįvyko tarptautinis sakralinės muzikos festivalis „ Skriski, giesmele...“. Socialinėje 

pilietinėje veikloje dalyvavo apie 15 proc. mokinių, daugiausia jaunieji šauliai ir  „Jaunimas gali“ 

būrelio atstovai. 

Gimnazijoje sudarytos sąlygos mokiniams dalyvauti renginiuose, projektinėje veikloje, 

olimpiadose, konkursuose, varžybose, neformaliojo švietimo užsiėmimuose. 17 mokinių tapo 

dalykinių olimpiadų I-III vietų laimėtojais (buvo 4). Gimnazijos sportininkai užėmė prizines vietas 

ne tik rajone, bet ir respublikoje.  Būrelius, muzikos skyrių, NVŠ užsiėmimus lanko 80 proc. 

gimnazijos mokinių.   

 

Rezultatų lyginamoji analizė 

 

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas 

2018 

m. 

2019 

m. 

2020 

 m. 

Pokytis 

1. Švietimo konteksto rodikliai     

 Bendras mokinių skaičius 236 277 272 -5 

 Iš jų:     

 
ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokinių 

skaičius 
35 39 42 +3 

 pradinio ugdymo mokinių skaičius 65 83 84 +1 

 pagrindinio ugdymo mokinių skaičius 100 123 103 -20 

 vidurinio ugdymo mokinių skaičius 36 32 43 +11 

 

Meno skyriaus formalųjį švietimą papildančio 

pradinio ir pagrindinio ugdymo, neformaliojo 

ugdymo programose besimokančių mokinių 

skaičius 

63 83 75 -8 

 Komplektų skaičius 14 15 15 - 

 Iš jų jungtinių komplektų skaičius - - - - 

2. Mokinių akademiniai pasiekimai     

 Bendras gimnazijos mokinių pažangumas vidurkis 100% 100% 100% - 



 
Mokinių, nepasiekusių patenkinamo pasiekimų 

lygmens bent iš vieno dalyko, proc. 
0 0 0      0 

 Mokinių, įgijusių pradinį išsilavinimą, skaičius  18 18 18 - 

 
Mokinių, įgijusių pradinį išsilavinimą proc. nuo 

bendro skaičiaus 
7,63% 6,50% 6,62% +0,12% 

 Mokinių, įgijusių pagrindinį išsilavinimą, skaičius  16 19 30 +11 

 
Mokinių, įgijusių pagrindinį išsilavinimą, proc. nuo 

bendro skaičiaus 
6,78% 6,86% 11,03% +4,17% 

 
PUPP matematikos išlaikyto aukštesniuoju lygiu, 

proc. 
0 5,26% - 

- 

 
PUPP matematikos išlaikyto pagrindiniu lygiu, 

proc. 
26,6% 21,05% - 

- 

 
PUPP matematikos išlaikyto patenkinamu lygiu, 

proc. 
43,75% 57,89% - 

- 

 
PUPP matematikos išlaikyto nepatenkinamu lygiu, 

proc. 
26,67% 15,79% - 

- 

 
PUPP lietuvių kalbos ir literatūros išlaikyto 

aukštesniuoju lygiu, proc. 
40,0% 5,26% - 

- 

 
PUPP lietuvių kalbos ir literatūros išlaikyto 

pagrindiniu lygiu, proc. 
60,0% 47,37% - 

- 

 
PUPP lietuvių kalbos ir literatūros išlaikyto 

patenkinamu lygiu, proc. 
0 47,37% - 

- 

 
PUPP lietuvių kalbos ir literatūros išlaikyto 

nepatenkinamu lygiu, proc. 
0 0 - 

- 

 Mokinių, įgijusių vidurinį išsilavinimą, skaičius  20 20 15 -5 

 
Mokinių, įgijusių vidurinį išsilavinimą, proc. nuo 

bendro skaičiaus 
8,47% 7,22% 5,51% -1,71% 

 
Valstybinių brandos egzaminų, tenkančių vienam 

mokiniui, skaičius 
2,20% 2,5% 2,9% +0,4% 

 
Valstybinių brandos egzaminų darbų, įvertintų 

aukštesniuoju lygiu, proc. 
5% 15% 11,63% -3,37% 

 
Valstybinių brandos egzaminų darbų, įvertintų 

pagrindiniu lygiu, proc. 
41,3% 45,5% 53,49% +7,99 

 
Valstybinių brandos egzaminų darbų, įvertintų 

patenkinamu lygiu, proc. 
45,0% 31,0% 23,25% -7,75% 

 

Mokinių, dalyvavusių tarptautiniuose, šalies, 

apskrities, rajono olimpiadose,  konkursuose, 

varžybose skaičius 

22 26 56 

 

+30 

 

Mokinių, tarptautiniuose, šalies, apskrities, rajono 

olimpiadose, konkursuose, varžybose pelniusių 

prizines vietas, skaičius 

11 18 42 

 

+24 

3. Mokinių saviraiškos ugdymas     

 
Bendrojo ugdymo neformaliojo švietimo programų 

skaičius 
12 12 7 -5 



 
Bendrojo ugdymo neformaliajam švietimui skirtų 

val. skaičius per savaitę 
21 25 13 -12 

 

 Muzikos skyriaus formalųjį švietimą papildančio 

pradinio ir pagrindinio ugdymo, neformaliojo 

ugdymo programų skaičius 

9 9 9 

 

- 

 

Muzikos skyriaus formalųjį švietimą papildančiam 

pradinio ir pagrindinio ugdymo, neformaliajam 

ugdymo skirtų valandų skaičius per savaitę 

144 144 144 

 

- 

 
Rengti ir įgyvendinti tarptautiniai, šalies projektai, 

skaičius 
6 7 

4+1 

(tarpt) 

-2 

 
Projektuose dalyvavusių mokininių dalis (proc.) 

nuo visų mokinių skaičiaus 
58% 65% 46% -19% 

 
Vykdyti gimnazijos lygmens ugdomieji projektai, 

skaičius 
8 9 5 -4 

 
Gimnazijos lygmeniu projektuose dalyvavusių 

mokininių dalis (proc.) nuo visų mokinių skaičiaus 
95% 97% 97% - 

 
Edukacinės veiklos netradicinėse aplinkose, 

skaičius 
21 29 16 -13 

 
Kultūros pasui skirtos  lėšos 

325 Eur 
3570 

Eur 

2511,89 

Eur 

-1058,1 

Eur 

 
Kultūros pasui skirtų lėšų panaudojimas proc. nuo 

skirtų lėšų skaičiaus 
100% 100% 0 

- 

4. Personalą apibūdinantys rodikliai     

 Pedagoginių pareigybių (etatų) skaičius 31 32 31 -1 

 Iš jų:     

 Mokytojų pareigybių (etatų) skaičius 24 25 25 - 

 Pagalbos mokiniui pareigybių (etatų) skaičius 3 3 3 - 

 Vadovų ir pavaduotojų pareigybių (etatų) skaičius 2,25 2,25 2,25 - 

 Nepedagoginių pareigybių (etatų) skaičius 20 18 18 - 

 Vidutinis pedagoginio personalo amžius metais 50 47 48    +1 

5. Vadovų ir mokytojų lyderystė bei kompetencijos     

 
Mokytojų, skleidusių patirtį rajone ir respublikoje, 

dalis (proc.) 
2 4 2     -2 

 
Kolegialiai stebėtos ir vertintos veiklos (,,Pamokos 

studija“, ,,Kolega – kolegai“) skaičius 
0 8 2 -6 

 
Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo dienų skaičius, 

tenkantis vienam mokytojui  
4,75 5,1 6    +0,9 

 Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo dienų skaičius, 

tenkantis vienam vadovui 

5,2 6,75 6 -0,75 

     

 

             Finansavimas 

 

Lėšų šaltiniai 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Valstybės lėšos 407.801,79  Eur 481.974,29 Eur 560.826,21 Eur 



Savivaldybės lėšos 255.927,90  Eur 350.436,84 Eur 321.238,57 Eur 

Europos sąjungos lėšos 4.113,99  Eur 6.445,84  Eur 28.955,01 Eur 

Specialiosios 

programos 

6.113,99  Eur 7.716,03 Eur 9.267,17 Eur 

Paramos lėšos 792,58  Eur 755,42 Eur 1432,20 Eur 

 

Lyginant 2020 m. su 2019 m. valstybės finansavimas keitėsi, nes keitėsi mokytojų darbo 

apmokėjimo tvarka ir kitų darbuotojų atlyginimai.  

Savivaldybės lėšų pavyko sutaupyti, nes prasidėjus nuotoliniam mokymui sumažėjo 

transporto išlaidos, mokytojų kelionių į darbą apmokėjimas. 

Specialiųjų lėšų gauta daugiau: didėjo mokinių skaičius pailgintos dienos grupėje, visos 

dienos darželio grupėje. Taip pat gauta lėšų iš Muzikos skyriaus veiklos, patalpų nuomos. 

           Materialinės bazės atnaujinimas: 2020 m. įrengta 18 kompiuterizuotų darbo vietų 

mokytojams. Nupirkta kompiuterinės technikos: kompiuterių, vaizdo kamerų, ausinių, garso 

kolonėlių, spausdintuvas, projektorius. Iš ministerijos gauta 68 planšetės ir 1 nešiojamas 

kompiuteris mokinių nuotoliniam mokymuisi. 

           Baigiamosios nuostatos, problemos 

          Susitarimų kultūra–vienas iš sėkmės garantų, padėjęs sėkmingai įgyvendinti nuotolinį 

ugdymą. Dialogas tarp visų bendruomenės grupių: mokinių, mokytojų, tėvų padėjo rasti sudėtingus 

pandemijos laikotarpiu sprendimus. Didelis indėlis pagalbos specialistų, kurie teikė pagalbą tiek 

mokiniams, tiek tėvams. Ypatingais atvejais vyko į mokinių namus, veždavo į ligonines, teikė tiek 

mokymosi, tiek socialinę, emocinę pagalbą.  

Šiuo metu ruošiamas projektavimo darbų projektas (17.000 Eur), kuriuo prasidės gimnazijos 

pastato modernizavimo darbai. Numatoma modernizavimo darbus vykdyti etapais. Gimnazijos 

pastatui būtinai reikia keisti stogą, nes yra vietų, kur sunkiasi vanduo. Taip pat reikalingi pastato 

fasado (langai, durys) tvarkymo darbai. Įgyvendinant modernizavimo projektą planuojama atlikti 

elektros, vandentiekio, šilumos tiekimo bei vidaus tvarkymo darbus. 

 

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. Įdiegti 

veiksmingą 

stebėjimo sistemą, 

teikiančią 

informacijos apie 

mokyklos ugdymo 

turinio, mokymo ir 

vertinimo būdų 

veiksmingumą ir jų 

poveikį mokinių 

rezultatams. 

Sukurta stebėjimo 

sistema iki 9 mėn. 

Kas 3 mėn. 

aptariami 

rezultatai. 

Mažinamas 

pamokų nelankymo 

procentas. 

Efektyvinamas 

individualios 

pažangos 

matavimas, 

Veikianti stebėjimo sistema. 

80 proc. mokinių įgijusių 

pagrindinį išsilavinimą 

toliau mokosi gimnazijoje. 

Aukštesni mokinių 

mokymosi pasiekimai 

(NMPP, PUPP, VBE). 

Mažėjantis praleistų pamokų 

skaičius tenkantis vienam 

mokiniui. Aiškiai susitarta 

dėl mokinių asmeninės  

pažangos identifikavimo, 

Stebėsenos 

sistema sukurta, 

patvirtinta,  

numatyti 

kriterijai. 90 proc. 

pagrindinį 

išsilavinimą 

gavusių mokinių 

liko toliau 

mokytis 

gimnazijoje. 2020 

m. NMPP ir 



Metodinių grupių 

veikla, gerėjantys 

mokinių mokymosi 

rezultatai. 

įsivertinimo ir fiksavimo. Ne 

mažiau kaip 90 proc. 

mokyklos mokinių daro 

asmeninę pažangą. Teikiama 

efektyvi, pagal poreikį, 

pagalba mokiniams. 

PUPP nevykdyti, 

todėl duomenų 

nėra. VBE 

rezultatai 

įvairiapusiški: 

biologija labai 

gerai, matematika 

prastai. Didėja 

mokinių, kurie 

mokosi 

aukštesniuoju 

lygiu (6,84 proc.) 

skaičius. 

Suskaičiuoti 

praleistų pamokų  

nėra galimybės, 

nes mokiniai 

mokėsi nuotoliniu 

būdu iš namų. 

Pagalbą nuolat 

teikė pagalbos 

specialistai: soc. 

pedagogas (527 

kartus), 

psichologo 

asistentas (462 

kartus), spec. 

pedagogas-  

logopedas (pagal 

tvarkaraštį). 

1.2. Kurti palankią 

emocinę mokyklos 

aplinką, stiprinti 

mokyklos 

bendruomenę. 

Vykdoma ne 

mažiau kaip 2-3 

prevencinio 

ugdymo 

programos. 1-8, I-II 

klasių mokiniai 

dalyvauja bent 

vienoje prevencinio 

ugdymo 

programoje. 

Mažėjantis patyčių 

skaičius 

gimnazijoje. 20 

proc. mokinių 

dalyvauja 

savanoriškose 

veiklose. 

100 proc. I-II klasių mokinių 

dalyvauja nacionalinėse 

prevencinio ugdymo 

programose. „Jaunimas gali“ 

organizuoja 2-3 veiklas 

ugdančias lyderystę. 

Gimnazijos prisistatymas 

birželio mėn. bendruomenių 

renginyje Kelmėje. 20-30 

proc. didėja tėvų skaičius, 

kurie lanko gimnazijos ir 

klasės tėvų susirinkimus, 

dalyvauja veiklose, 

renginiuose. 

100 proc. 1-12 kl 

mokinių 

dalyvauja 

prevencinėse 

programose: 1-4 

kl. „Antras 

žingsnis“, 5-8 kl. 

„Paauglystės 

kryžkelės“, I-IV 

kl. Savižudybių 

prevencinėje 

programoje. 

Vykdomos SEU 

(socialinis, 

emocinis 

ugdymas) veiklos. 

Dėmesys buvo 

skiriamas 

bendravimo 

kultūrai 

virtualioje 

aplinkoje, 



mokinių 

psichologinei 

sveikatai. 
Mokiniams 

vykdomos 

tikslinės veiklos: 

socialinių ir 

emocinių 

kompetencijų 

ugdymo 

programos, 

individualios 

pagalbos 

mokiniui 

specialistų 

konsultacijos ir 

tiksliniai 

užsiėmimai.  
 „Jaunimas gali“ 

suorganizavo 12 

veiklų, buriančių 

bendruomenę, 

nupirko  

kompiuterį 

sunkiai 

gyvenančiai 

šeimai, teikė 

pagalbą (500 Eur) 

maisto 

produktais. 

Vasario mėn. 

vykusiame 

visuotiniame tėvų 

susirinkime 

dalyvavo 35 proc. 

tėvų. 

Nuotoliniuose 

klasių 

susirinkimuose 

dalyvauja apie 50 

proc. tėvų. 

1.3. Aktyvinti 

jaunųjų šaulių veiklą 

gimnazijoje. 

Ugdyti 

pasitikinčius 

savimi, kūrybingus, 

motyvuotus ir 

drausmingus 

piliečius, 

pasirengusius 

padėti  kitiems, 

užjausti, savo 

elgesiu rodyti 

pavyzdį. 

Surastas naujas šaulių 

vadovas. 20-30 proc. 

padidėjęs jaunųjų šaulių 

skaičius gimnazijoje, 

sudalyvauta 2-3 išvykose, 

žygiuose. Pravestas rajoninis 

renginys. 

Surasta nauja 

vadovė, šaulė 

Paulina 

Danilaitytė.  

Jaunųjų šaulių 

skaičius padidėjo 

iki 24 narių (buvo 

8). Įvykdytos 7 

pratybos 

miškuose, 2 

koviniai 



šaudymai, 3 

žygiai. Jaunieji 

šauliai aktyviai 

prisidėjo prie 

pilietinės veiklos: 

savanoriavo per 

Meno šventę, 

prižiūrėjo srautus 

kultūros 

renginiuose, 

budėjo postuose. 

1.4.    

1.5.    

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  

 

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. Nuotolinis ugdymas Pilnai veikianti įstaiga, kuri nuotolinį 

ugdymą vykdė pagal ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio 

ir vidurinio ugdymo programas. Taip 

pat nuotolinis ugdymas buvo vykdomas 

Muzikos skyriaus mokiniams. 
3.2.  

3.3.  

3.4.  

3.5.  

 

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 

4.1.    

4.2.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    
 

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.   

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) 



Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų 

(išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų 

pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių 

skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų 

2 priedas 

 

(Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų 

pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo išvados 

forma) 

 

_________________________________________________________________ 
(švietimo įstaigos pavadinimas) 

 

_________________________________________________________________ 
(darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė) 

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA 

 

_____________ Nr. ________ 
(data) 

_________________ 
(sudarymo vieta) 

 

I SKYRIUS 

PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI 

 

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.    

1.2.    

1.3.    

1.4.    

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. 

 

II 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□ 

 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS VERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ 

TOBULINIMAS 

 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis vertinimas 
 

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. Pasiūlymai, kurios kompetencijos turėtų būti tobulinamos 

(nurodoma, kokie ar kurios srities mokymai siūlomi) 
 

7.1. 

7.2. 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

8. Vertinimo pagrindimas ir siūlymai:  _________________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  



 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(tiesioginio vadovo pareigos)                         (parašas)                                  (vardas ir pavardė)                       (data) 

 

Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku / nesutinku: 
(ko nereikia, išbraukti) 

 

______________________              __________                _________________            ________ 
(pavaduotojo ugdymui, ugdymą                    (parašas)                                  (vardas ir pavardė)                    (data) 

organizuojančio skyriaus vedėjo pareigos)  

 

Veiklos vertinimo išvadai pritarta / nepritarta: 
(ko nereikia, išbraukti) 

 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(Darbuotojų atstovavimą                                 (parašas)         (vardas ir pavardė)                      (data) 

įgyvendinančio asmens pareigos) 

 

 

 

Galutinė veiklos vertinimo išvada ______________________. 

 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 
 
 


