Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų
(išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų
pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių
skyrių ved÷jų veiklos vertinimo nuostatų
priedas
PAKRUOJO SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO ŠVIETIMO CENTRO
(švietimo įstaigos pavadinimas)

DIREKTORöS RIMOS JUOZAPAVIČIENöS
(darbuotojo pareigos, vardas ir pavard÷)

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA
2018-06- Nr. ________
(data)

Pakruojis
I SKYRIUS
PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI
1. Pagrindiniai pra÷jusių metų veiklos rezultatai
Metin÷s 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. Einamųjų metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)
Užduotys

2.1. Naujų mokyklų veiklos
tobulinimo metodų ir formų
įgyvendinimas .Pagalba
analizuojant naują ugdymo
turinį, aptariant mokyklų
įsivertinimą ir išorinį vertinimą.

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis vertinama, ar
nustatytos užduotys įvykdytos)

Įgyvendinamas
naujas
Parengti ir patvirtinti m÷nesių
ugdymo turinys.
veiklos planai, teiktos
Rengiami
mokytojų
informavimo ir konsultavimo
supažindinimo, aptarimų
paslaugos mokytojams,
planai, ugdymo turinio
vadovams, organizuoti
pakeitimai, papildymai ir
susitikimai ir seminarai.
kiti su šia veikla susiję
dokumentai.
2.2. Užtikrinti sklandų Erasmus Įgyvendinamas projektas:
Suburta projekto administravimo
+ projekto ,,Veiklų senjorams
suformuojama
darbo grup÷, parinkti mobilumo
įvairov÷s ir kokyb÷s
administracin÷
darbo kandidatai, suderinant mobilumo

užtikrinimas stiprinant šviet÷jų
kompetencijas“ įgyvendinimą.

grup÷,
parenkami
kandidatai,
kuriama
palaikanti
projekto
įgyvendinimo atmosfera,
remiamas
pokyčių
įgyvendinimas.

vizitus su organizacijos veiklos
kalendoriumi. Suplanuotas
personalo pavadavimas.
Įgyvendintos projekto veiklos
numatytos 2018m.

2.3.Užtikrinti 08.6.1-ESFA-V911 Vietos pl÷tros strategijų
įgyvendinimo projekto
,, Pakruojo miesto gyventojų
įsidarbinimo galimybių
didinimas mokantis amatų“
įgyvendinimą.

Neformaliuoju švietimu
suteikti ekonomiškai
neaktyviems Pakruojo
miesto gyventojams naujų
profesinių įgūdžių;
Parengti projekto dalyvius
aktyviai realizuoti savo
naujus geb÷jimus
naudojant informacines
komunikacines
technologijas.
Psichologin÷s pagalbos
teikimo savivaldyb÷s
teritorijoje užtikrinimas
atliekant mokymo
paslaugas

Tikslin÷ grup÷ -25 asmenys,
patobulins darbo su
informacin÷mis technologijomis
geb÷jimus. Bus suorganizuota
80 akad. val. amatų mokymosi,
40 akad. val.- skirta IT
geb÷jimams tobulinti.

Aprašo Pakruojo
savivaldyb÷s taryboje
tvirtinimas, informacijos
apie savanorystę
viešinimas, veiksmų plano
parengimas.
Mentoriaus paskyrimas
Savanoriškos veiklos
steb÷sena.

Įsitraukusių į savanoryst÷s
veiklas jaunuolių skaičius -10,
Savanorius priimančių
organizacijų skaičius -5

2.4.Užtikrinti 2014-2020 m.
Europos Sąjungos fondų
investicijomis finansuojamo
valstyb÷s planavimo projekto
„Saugios aplinkos mokykloje
kūrimas II“ Nr. 09.2.2-ESFAV-729-03-0001 įgyvendinimą
2.5.Savanoriškos veiklos
modelio Pakruojo rajono
savivaldyb÷je įgyvendinimas

Organizuotos 46 paskaitos po 3
ak. val.

3. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkyb÷s, kurios gali tur÷ti
neigiamos įtakos šioms užduotims įvykdyti)
(pildoma kartu suderinus su švietimo įstaigos)
3.1. Žmogiškieji faktoriai (nedarbingumas d÷l ligos, darbo pasikeitimas)
3.2. Teis÷s aktai reglamentuojantys numatytų užduočių įgyvendinimą;

II SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS VERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ
TOBULINIMAS
4. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis vertinimas

Pažymimas atitinkamas
langelis

Užduočių įvykdymo aprašymas

Labai gerai ☐

4.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius

Gerai ☐

4.2. Užduotys iš esm÷s įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Patenkinamai ☐

4.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius

Nepatenkinamai ☐

4.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

5. Pasiūlymai, kurios kompetencijos tur÷tų būti tobulinamos
(nurodoma, kokie ar kurios srities mokymai siūlomi)
5.1.
5.2.

III SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI
6. Vertinimo pagrindimas ir siūlymai: _________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Administracijos direktor÷

__________

(tiesioginio vadovo pareigos)

Erika Kižien÷

(parašas)

__________

(vardas ir pavard÷)

(data)

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

______________________

__________

(pavaduotojo ugdymui, ugdymą
organizuojančio skyriaus ved÷jo pareigos)

_________________

(parašas)

(vardas ir pavard÷)

__________
(data)

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

____________________
(Darbuotojų atstovavimą
įgyvendinančio asmens pareigos)

__________
(parašas)

_________________
(vardas ir pavard÷)

__________
(data)

Galutin÷ veiklos vertinimo išvada ______________________.
Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo
centro direktor÷____________
__________
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)

(parašas)

Rima Juozapavičien÷___
(vardas ir pavard÷)

________
(data)

