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ISKYRIUS 
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO JGYVENDINIMAS 

Mazeikiq Senamiescio progimnazijos 2021-2023 m. strateginio ir 2022-2023 metq 

veiklos planuose numatyti tikslai ir uzdaviniai buvo orientuoti i ugdymo kokybes gerinim~ ir 

progimnazijos mokiniq ir mokytojq asmeniner ugtj. Pasirinkta 2022 metq prioritetine kryptis ir 

metinis veiklos tikslas-teikti kokybiskas svietimo paslaugas, atskleisti ir motyvuoti kiekvieno 

mokinio kurybines galias. Tikslui pasiekti buvo numatyti ir jgyvendinti du uzdaviniai: kokybiska ir 

siuolaikiska pamoka atnaujintq mokomajq dalykq kontekstuose ugdant kompetencijas ir svietimo 

pagalbos prieinamumas, specialiajq ugdymosi poreikiq vailaJ integracijos jgalinimas progimnazijos 

bendruomeneje. 
Ugdymo programas jgyvendina 43 mokytojai: 23 metodininkai (54%), 13 vyr. 

mokytojq (30%) ir 7 mokytojai (16%). Progimnazijoje vykdomos 25 neformaliojo ugdymo 

programos, kurias yra pasirinker 265 mokiniai. 325 mokiniai lanko kitus neformalaus ugdymo 

uzsiemimus. 
2022 m. kvalifikacij~ tobulino kiekvienas pedagogas vidutiniskai 6-7 dienas. Dziaugiames ir 

didziuojames, kad visi mokyklos mokytojai jau trecius metus progimnazijoje dirba ir tiria ,, Pamokos 

studijos" metodt}, kutj reguliariai reflektuoja rajono svietimieci4 bendruomenei. Siq metq tyrimo 

objektas- gabi4.i4 mokini4 ugdymas. Mokyklos UTA komanda iniciavo miesto progimnazijq 

tarptinklinj bendradarbiavim~ vedant atviras pamokas progimnazij4 mokytojams. 

Mokyklos bendruomeneje sutarus del esminiq ugdymo turinio atnaujinimo princip4, 

visas pedagoginis personalas 2022 m. jgyvendino ilgalaiker kvalifikacijos tobulinimo 90 val. 

program~,, Socialinis- emocinis rastingumas", skiruJ atnaujinto ugdymo turinio atejimui i mokyklcl, 

Tai jau antroji nuosekli ilgalaike programa, padejusi ruostis atnaujintam ugdymo 

turiniui ir mokini4 kompetencij4 ugdymui. 

Buvo vykdyti 4 tarptautiniai projektai, dabar dar vykdomi du. Organizuota 16 atvirq veik14, 1 O 

edukacini4 isvykq, 12 tradicini4 ir netradicini4 rengini4. 

Besimokanciq progimnazijos mokiniq aukstesniuoju lygiu padidejo 3,8 proc. 

Veiklos, nukreiptos i kiekvieno vaiko sekmer, apima siandien butinybe tapusicl 

skaitmeninimo pletrcl, lygiq galimybi4 uztikrinimt}, ugdymo turinio atnaujinimcl ir palankios 

socialines ir emocines aplinkos stiprinimit, Pavyko isvengti dideli4 ugdymo proces4 praradim4, jgyti 

nauji nuotolinio mokymo(si) jgudziai, priemones ir kompetencijos. Sukaupta patirtis ir techninis 

apsirupinimas padejo i ugdymo pl~ paziureti kurybiskiau. 

Daug demesio skirta jsigytoms specialioms mokymo priemonems, padedancioms 

ugdyti SUP turincius mokinius: begalybes tunelio skydas, interaktyvus kilimas, interaktyvus ekranas 



su mobiliais stovais, 3D spausdintuvas, hibridiniq klasiq jranga, manipuliacines sieneles, sviesos 
stalas su sensorinemis priemonemis ir t.t. 

Progimnazija 2022 m. dideli demesi skyre mokytojq ir mokiniq socialiniq, emociniq 
kompetencijq ugdymui, tvariam socialinio ir emocinio ugdymo integravimui i ugdymo proces~. Tai 
buvo pirmieji metai, kai visose progimnazijos 1-8 klasese vieningai pradetos jgyvendinti t~stines 
LIONS QUEST programos ,,Laikas kartu" ir ,,Paauglystes kryfkeles". Jvertinta naujai atvykusiq 
mokiniq, sugtjzusiq is uzsienio mokiniq ir mokini4 is Ukrainos adaptacija progimnazijoje, bendras 
klasiq mikroklimatas. Adaptaciniq tyrimq rezultatus analizavo VGK, klasiq aukletojai, vaikq tevai 
susirinkimq metu. Artimesniems bendruomenes rysiams kurti pasitelktos naujos, patrauklios veik.los 
- bendruomeniq dienos, lctirybines dirbtuves, kuriose iniciatyviis mokytojai dalijosi savo pomegiais 
ir pamokelemis ne tik su mokiniais, bet su kolegomis, aktyvesni tevq komiteto susirinkimai. 
Inicijuotos ir vidaus audito gropes 2022 m. pabaigoje atliktos apklausos duomenys - 88 % tevq 
teigia, kad jq vaikas gerai jau~iasi mokyk.loje ir toks pats procentas apk.laustq tevq tvirtina, kad 
mokytojai laiku susisiekia, kai jq vaikui kyla problemq. 92 % apklaustq mokiniq zino i k~ kreiptis 
pagalbos, kai kyla sunkumq mokykloje. 

lsteigus antraj~ specialiajcl k.las~ jvairiapusiq raidos sutrikimq turintiems mokiniams 
padidejo svietimo pagalbos specialistq etatq skai~ius. ~vietimo pagalba pagal Mazeikiq PPT 
rekomendacijas teikiama 56 pirmq-astuntq klasiq specialiqjq poreikiq mokiniams. Jiems pagalbc! 
teikia visi specialistai : 2 specialieji pedagogai pratybas veda 50 mokiniq, logopedas - 76 
mokiniams (PPT 49NGK 27), psichologas - 48 ir socialinis pedagogas - 38 mokiniams, 10 
mokytojo padejejq pagalbc! teikia 25 mokiniams. Nuolatiniq, reguliariq pagalbos specialistq 
konsultacijq, k.lases valandeliq, kviestq miesto institucijq darbuotojq paskaitq sulaukia 513 
progimnazijos mokiniq, mokytojq, mokiniq tevq. Mokymo priemonemis atnaujinti specialistq 
kabinetai. Klasiq bendruomenes pagalbos, pradiniq k.lasiq mokytojq ir logopedo pagalbos sulauke 
5 sugtjzusieji g uzsienio mokiniai, kuriems kyla mokymosi sunkumai del gyvenimo kitoje 
kultiirineje kalbineje aplinkoje. Teikta visapusiska svietimo pagalba 24 mokiniams is Ukrainos ir 
konsultacine pagalba jq tevams (globejams). 2022 m. vidaus audito grupes apk.lausos ,,Pagalba 
mokiniui" duomenimis 86 % apklaustq tevq mano, kad mokymas(is) mokyk.loje organizuojamas 
taip, kad atitiktqjq vaiko poreikius ir gebejimus. 86 % mokiniq teigia, kad mokytojai tikijq gebejimu 
mokytis, sekme, galimybe pasiekti aukstesniq rezultatq, 92 % mokiniq teigiamai vertina, kad 
pamokose mokosi jvairiai: visi kartu, grupelese, po viencl, 91,7 % apk.laustq mokytojq stengiasi, kad 
mokiniams, turintiems mokymosi sunkumq, butq laiku suteikiama reikiama pagalba ir skatina 
dziaugtis savo ir kitq darbais, pasiekimais. 



DSKYRIUS 
MET() VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

1. Pai!rindiniai praeiusiu metu veiklos rezultatai 

Metq uzduotys (toliau -
u.Muotys) 

1.1. Dalyvauti 
ilgalaikiame projekte 
- programoje ,,SER" 
(Socialinis emocinis 
rutingumas ). 

Siektini rezultata.i 

Rezultatq vertinimo 
rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar 
nustatytos u.Muotys 

ivvkdvtos) 

Progimnazijos Socialinio, emocinio 
bendruomene ugdymo ir akademinio 
suvienodins mokymosi derme 
zinojirn~ apie SER ugdymo procese 
bei pasiruos pagerins mokiniq 
socialinio tr mokymosi motyvacij~ 
emocinio ugdymo bent 2 % isaugs ugdymo 
tvariam rezultatq kokybe. Bent 5 
integravimui t % i§augs mokiniq, 
ugdymo proces~. valdan~iq savo elgesio 

problemas ir savo 
mokymosi motyvacij~ 
vertinan6q gerai ir labai 
gerai, skai~ius. 
Paruostas progimnazijos 
socialinio tr emocinio 
ugdymo konsultantas, 
padedantis kokybiskai 
integruoti SEU 

Pasiekti rezultatai ir jq 
rodikliai 

Visi progirnnazijos 
pedagoginiai 
darbuotojai kele 
kvalifikacij~ ilgalaikeje 
programoje ,,SER -
socialinis emocinis 
mtingumas ugdymo 
jstaigoje". 
Senamies6o 
progirnnazijos 
bendruomene vyko j 
edukacin~ isvyk~ -
seminanl ,,SEU 
mokykloje: geroji 
patirtis ir 
bendradarbiavimo 
galirnybes Klaipedos 
rajono Priekules Ievos 
Sirnonaitytes 
gimnazijoje ir Gargzdq 
,,Minijos" 
progimnazijoje" ir 
tobulino socialines 
emocines 
kompetencijas, J4 
praktinj taikym~ 
ugdymo(si) procese. 

Penki progimnazijos 
mokytojai metodininkai 
2022 lapkri~io men. 
vede atviras pamokas, 
kurias stebejo Socialinio 
tr emocinio ugdymo 
instituto direktore dr. D. 
Sukyte kartu su 
konsultantq grupe. SEU 
1r akademinio 
mokymosi denne 
stebetose pamokose 
aptarta refleksyviosios 
konsultacijos pamokos 
kokybei gerinti metu, 
progirnnazij os 
metodines tarybos 



posedyje. Si4 ilgalaiki4 
mokym4 rezultatas -
nuoseklios pamokos, 
subalansuoti mokymo 
metodai, aktyvus 
mokini4 j(si)traukimas, 
sukurtas santykis, 
kokybi§ka jtrauktis. 
Paruo§ti keturi 
progimnazijos 
socialinio 1r emocinio 
ugdymo konsultantai, 
padesiantys kokybi§kai 
integruoti SEU. 

72 % mokini4 savo 
mokymosi motyvacij~ 
ir savijauU} mokykloje 
vertina gerru ir labai 
gerai. 86 % apklausoje 
dalyvavusi4 5-8 klasi4 
mokini4 pafymi, kad 
gali progimnazijoje 
klysti ir mokytis i§ savo 
klaid4, geba padeti 
vienas kitam ir sulaukia 
pagalbos i~ mokytoj4. 

Lyginant su 2021-2022 
m. m. §iais mokslo 
metais 3,8 % i§augo 
auk§tesnijj pasiekim4 
lygj pasiekusiqj4 
mokini4 skaitius. 
Gauta NMPP apibend
rinta gtjztamojo ry§io 
infonnacija apie 
mokini4 mokymosi 
rezultatus. Ji aptarta 
mokytoj4 tarybos ir 

Mazeikiq raJono 
§vietimo, sporto ir 

kulturos skyriaus vyr. 
specialistes J. 
Sutkienes vienos dienos 
mokykloje vizito metu. 
Numatyti veiksmai 
gerinti ugdymo kokybes 
rezultatus 1r gerosios 
patirties dalijimasis. 



1.2. Dalyvauti 
projekte 
"Savivaldybiq 
komandq mokymai ir 
konsultacijos 
diegiant atnaujin~ 
ugdymo turini". 

Progimnazijos 
vadovas rr 
pedagogai 
ambasadoriai 

§e§i 
80 proc. pedagogq 
reflektuoja naujEl patirtj 
diegiant UTA pamokose 
ir kuria s~ygas 

analizuos rr kiekvienam mokiniui 
mokyklos 
bendruomenei 
perteiks 
svarbiausius 
atnaujinto turinio 
aspektus, planuos 
UT A diegimEl 
mokyklos 
lygmeniu. 
Mentori§ka, 
patirtine pagalba 
kolegai 
produktyviam 
pokyciq planavimui 
ir rezultatams 
siekti. 

pasiekti auk§tesnius 
rezultatus, suteikiant 
tvirtus ir tvarius ziniq 
pagrindus. NMPP rr 
metiniq jvertinimq 
rezultatai rodo mokiniq, 
padariusiq pazangEl, 
padidejusi skaiciq. 
,,Pamokos studijos" 
metodo rr UTA 
jgyvendinimas 
pamokose 
reflektuojamas per 
mokslo metus jvairiose 
progimnazijos 
bendruomenes grupese. 

Visi progimnazijos 
pedagogai UTA 
diegimo patirtimi 
pamokose dalinasi 
metodinese grupese, 
reflektuoja Pedagogo 
darbo ir veiklos 
metinese savianalizese, 
Pamokos studijos 
jIUpiq susirinkimuose. 
Se§i pedagogai 
atstovauja progimnazij~ 
projekte "Savivaldybiq 
komandq mokymai ir 
konsultacijos diegiant 
atnaujintEl ugdymo 
turini". Mokymq metu 
gautomis ziniomis 
ambasadoriai 
mentori§kai dalijasi su 
mokyklos ir rajono 
pedagoginemis 
bendruomenemis. 
2022-05-27 <lien~ 

dalyvauta respublikos 
savivaldybiq UT A 
komandq gerosios 
patirties renginyje, kur 
buvo pristatytas 
progimnazijos vadovo 
prane§imas,, UTA: kas 
vyksta'' 
Organizuotas autorinis 
seminaras mokyklos ir 
raJono kviestiniams 
sveciams gerosios 
patirties sklaidai, 
leidyklos ,,Sviesos" 
ruo§iamq mokomqjq. 
leidiniq pilotq 1r 
papildomq mokomqjq. 
naujienq rengiantis 
UTA pristatymas. 
2022 m. 4, 6, 8 klasiq. 
NMPP visq pasiekimq 
patikrinimq (i§skyrus 8 
kl. skaitymo) rezultatai 
3,5% -9,1 % auk§tesni 
uz savivaldybes vidurkj. 



1.3. Pletoti patvariq ir 
lanks~iq mokymosi 
sistemq kfirim!l 
progimnazijoje. 

ltvirtinta itraukiojo 
rr isbandyta 
hibridinio ugdymo 
patirtis pamokose ir 
kitose veiklose. 

Visi SUP mokiniai 
visapusiskai itraukiami i 
ugdymo procesll , 
kiekvienam uzt:ikrinama 
rr teikiama svietimo 
pagalba 
Mokytojai susipazista, 
isbando rr, esant 
poreikiui, 90 proc. J'Q 
taiko hibridinio 
mokymo metodik!l, 
leidzian~ill pagerinti 
mokiniq isitraukim!l ir 
komunikacijll su 
mokytoju bei skirtingose 
lokacijose esan~iais 
bendraklasiais. 

Progimnazijoje 2022-
09-01 atidaryta antroji 
specialioji klase 
jvairiapusiq raidos 
sutrikimq turintiems 
vaikams. 
Vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos svietimo, 
mokslo rr sporto 
ministerijos kanclerio 
2021 m. rugsejo 9 d. 
potvarkiu Nr. P-93 ,,Del 
darbo gropes 
sudarymo", 2022 m. 
rugsejo 26 d. vyko 
patikrinimas 
progimnazijoje, kutj 
atliko LR 
svietimo, 
~rto 
Svietimo 

mokslo rr 
ministerijos 

kokybes rr 
regionines politikos 
departamento 
regionines politikos 
analizes skyriaus 
vyriausioji specialiste 
Regina Pociene. 
Patikrinimo isvados del 
specialiosios klases 
komplektavimo 
atitikties teises aktuose 
nustatytiems 
kriterijams, 
pritaikymo 
SUP 
aprupinimo 
technines 

aplinkos 
mokiniq 
tenkinti, 

1ranga, 
pagalbos 
mokymo 
ugdymo 

priemonemis, 
priemonemis 
programoms 
igyvendinti pateiktos 
2022 m. rugsejo 27 d. 
pazymoje Nr.KAl-26 
,,Del Mazeikiq 
Senamies~io 
progimnazijos atitikties 
nustatytiems kriterijams 
ukio lesoms is valstybes 
biudzeto skirti". 
Visi 100 % SUP 
mokiniq visapusiskai 
jtraukti J ugdymo 
proces~, 76 SUP 



2 

mokiniams uztikrinama 
IT teikiama 
rekomenduojama ir 
skirta §vietimo pagalba. 
Mokytojams 
organizuoti mokymai 
dirbti pagal hibridinio 
mokymo metodik~ 
prakti§kai i§bandytos ir 
aptartos hibridines 
pamokos. 
Pravesti mokymai dirbti su 
i§maniuoju ekranu, 
naudojantis edukacine 
sistema Wordwall.net. 
l§maniaisiais ekranais 
praturtinti kabinetai. 

. Uzduotvs, nejvykdvtos ar ivvkdvtos i§ dalies del numatytQ riziku (iei tokiu buvo) 
Uzduotys Priezastvs, rizikos 

2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
2.5. 

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos 
(pildoma, iei buvo atlikta paoildomt1, svariu istaigos veiklos rezultatams) 

Uzduotvs / veiklos 
2.1. Organizuotas sklandus vaikq i§ Ukrainos 
jtraukimas i ugdymo proce~. 

2.2. lsteigta antroji specialioji klase mokiniams, 
turintiems jvairiapusi4 raidos sutrikim4. 

2.3. Rajono UTA komandos paruo§tas atvirq veikl4 
planas pilotinems ugdymo jstaigoms 

2.4. Jdiegta vieninga dokumentq valdymo sistema 

Poveikis §vietimo jstaigos veiklai 
Suteikta visapusi§ka §vietimo pagalba 24 
mokiniams ir konsultacine pagalba j4 
tevams < !!lobeiams ). 
Mazeiki4 r. Serk§nen4 darzelyje-
daugiafunkciniame centre pilnai 
funkcionuoja specialioji klase 
mokiniams, turintiems jvairiapusi4 
raidos sutrikim4. Ugdymo ir §vietimo 
pagalbos specialistq paslaugas gavo 
penki klaseje besimokantys SUP 
mokiniai. 
Suplanuotos penkios atviros veiklos 
rajono progimnazij4 mokytojams sausio 
- balandzio menesiais. Lyderystes, 
§iuolaiki§kos atviros pamokos 
pavyzdziais dalinsis progimnazijos 
UT A ambasadoriai. 

DVS leidzia operatyviau organizuoti 
dokumentq tvarkymcl istaigoje ir tarp 
institucijq. 



4 . Pakore2Uotos praejusiq metq veiklos uzduotys Gei tokiq buvo) ir rezultatai 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 

Rezultatq vertinimo rodikliai Pasiekti rezultatai ir Uuluotys Siektini rezultatai (kuriais vadovaujantis vertinama, 
j4 rodikliai ar nustatytos ufduotys jvykdytos) 

IIISKYRIUS 
GEBEJIMV ATLIKTI PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 

5. Gebejimq atlikti pareigybes apra§yme nustatytas funkcijas vertinimas 
ildoma, a tariant ataskait 

Vertinimo kriterijai Pazymimas atitinkamas 
langelis: 

1 - nepatenkinamai; 
2 - patenkinamai; 

3 - gerai; 
4 - labai erai 

5 .1 . Info · · .. os vald mas atli lo 2o 3o 4□ 
5.2. I · · · as lo 2o 3□ 4□ 

6 . 

5.3. L lo 2o 3o 4□ 
5.4. Zini4, gebejimq ir igudzi4 panaudojimas, atliekant funkcijas ir lo 2o 3□ 4o 
siekiant rezul 
5.5. Bendras y mimas vidurkis lo 2o 3□ 4□ 

IVSKYRIUS 
PASIEKTV REZULTATV VYKDANT UZDUOTIS fSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJV TOBULINIMAS 

PasiektQ rezultatq vykdant uzd uotis 1s1vertmunas 

Uzduoti4 jvykdymo apra§ymas Pazymimas 
atitinkamas langelis 

6.1 . Visos uzduotys ivykdytos ir vir§ijo kai kuriuos sutartus vertinimo 
Labai gerai □ rodiklius 

6.2. Ufduotys i§ esmes ivykdytos arba viena neivykdyta pagal sutartus 
Gerai □ vertinimo rodiklius 

6.3. lvykdyta ne maziau kaip puse uzduoch1 pagal sutartus vertinimo 
Patenkinamai □ rodiklius 

6.4. Puse ar daugiau uzduotys neivykdyta pagal sutartus vertinimo 
Nepatenkinamai □ rodiklius 

7. Kom ·· rias noret tobulinti 
7.1. p 



VSKYRIUS 
KITV METV VEIKLOS UZDUOTYS, REZUL TAT AI IR RODIKLIAI 

8. Kitq metq uzduotys 
(nustatomos ne mafiau kaip 3 ir ne daugiau kaio 5 uiduotys) 

Uzduotys Siek.tini rezultatai 

3.1. Parengti 2024-2027 metq Parengtas inovatyvus 
Mazeikiq Senamiescio Mazeikiq Senamiescio 
progimnazijos Strateginj plant} progimnazijos strateginis 

3.2. T~sti dalyvavimc! projek.te 
"Savivaldybiq komandq 
mokymai ir 
konsultacijos diegiant atnaujintl} 
ugdymo turinj". 

3.3. Sudaryti sl}lygas kiekvieno 
mokinio individualiai pazangai ir 
ailltesnei ugdymo kokybei 
siekti 

planas 2024-2027 
metams. 

Progimnazijos 
pedagogai, mentoriaujant 
progimnazijos UT A 
ambasadoriams, i§bando 
ir diegia BP turinj 
mokomuosiuose 
dalykuose. 

Siek.ti mokiniq 
individualios pazangos 
gerinant pamokos 
kokyb~, aplinkll, kuriant 
progimnazijoje kuriant 
emoci§kai saugil}, 
esteti§kij mokymosi 
motyvuojanciij dialogo ir 
susitarimq kultiirl} 

Rezultatq vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 
uzduotys ivykdytos) 

Planas suderintas su Mazeikiq 
Senamiescio progimnazijos 
taryba, Mazeikiq raJono 
savivaldybes administracijos 
Svietimo, kultiiros rr sporto 
skyriaus vedeju. 
Plano tikslai dera su rajono ir 
§alies politika. 
80 % pedagogq dalyvauja 
kvalifikacijos kelimo 
programose susijusiose su BP. 
Visose metodinese grupese 
vyksta kolegialus mokymasis ir 
BP jgyvendinimo gerosios 
patirties sklaida. 
Progimnazijos ambasadoriai 
praves penkias atviras veiklas 
rajono progimnazijq mo
kytojams sausio - balandzio 
menesiais, UT A diegimo 
kompetencijas tobulins rr 
kolegialios patirties jgis vienoje 
i§ §alies progimnazijq. 
Pamokos studijos dokumen
tuose rr grupiq refleksijose 
i§gryninami mokiniams 
paveiktis mokymo(si) metodai, 
dalyko turinio kaita, jvertinama 
mokiniq asmenine pazanga. 
Nuosekliai vykdoma kiekvieno 
mokinio pazangos stebesena, 
fiksavimas ir vertinimas. Visi 4, 
8 klasiq mokiniai, nepasiek1r 
patenkinamo pasiekimq 
lygmens NMPP, gaus 
konsultacin~ §vietimo pagalbij. 
Visiems mokiniams teikiamos 
karjeros specialisto 
konsultacijos. 
Visi mokiniai tures galimyb1r 
savo individualius pasiekimus ir 
pastangas vie§inti 
bendruomeneje projektq, 
rengini4, pilietini4 rr 



savanorystes iniciatyvq, bureliq 
ir kt. veiklose. Visiems 
tarptautiniq Erasmus+ projektq 
dalyviams sudarytos sqlygos 
kulturinio dialogo rr kitoms 
kompetencijoms ugdyti. 
2 % padides mokiniq mokymosi 
pasiekimq lygis ar kokybe. 

9. Rizika, kuriai esant nustatytos uzduotys gall bilti neivykdytos (aplinkybes, kurios gall 
tureti neigiamos itakos ivykdyti sias uzduotis) 

ildoma suderinus su §vietimo · stai os vadovu 
9 .1 . Nenuma os atin os a lin bes. 

VISKYRIUS 
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIOL YMAI 

.J .-o- wi4,., 
Z/ft'lr,;,1,• hcc• ~~ ~ ~ I¼,. DI.~ 

(mokykloje-mokyklos tarybos ( -.. das ir pavarde) (data) 
igaliotas asmuo, ~vietimo pagalbos istaigoje 
savivaldos institucijos igaiiotas asmuo / 
darbuotojq atstovavimll igyvendinantis asmuo) 

11. Ivertinimas, jo pagrindimas ir sUllymai: JIJiYl$ siei~ VeJ.<.liu.A-l fJ@·-!Je.Ka< ' 
,Uu,JqJo,.y ro.J.lQ.lgi·vi -e·.s al*~ lu:11\tCl\.\k~~ ~~ cl,lf f»'OC, 

~~~~..!::::'.:!:/ ~J,,,(W)b Jfar.e11, ~ JfJJJ-OJ-oA 
(valstybines vietimo istaigos savini o (par~as) ~ (vardas ir pavarde) (data) 
teises ir pareigas igyvendinantios institucijos 
(dalyviq susirinkimo) igalioto asmens pareigos; 
savivaldybes §vietimo jstaigos atveju - meras) 

Galutinis metq veiklos ataskaitos jvertinimrul foA,,' / r!fel-lQ,( · 

~ · V;.q ;~u.1:, k11ufcl.,~ 
(para~as) () ardas ir pavarde) 

s v• 

JOJ~ -Ol-DJ 


