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(Trumpai aptariamos švietimo įstaigos strateginio plano ir įstaigos metinio veiklos plano 

įgyvendinimo kryptys ir pateikiami svarbiausi rezultatai bei rodikliai) 
Mokyklos veikla orientuota į ateities iššūkius, įtraukiojo ugdymo kultūros kūrimą, potencialiai 
grindžiama šiuolaikinių švietimo tyrimų rezultatais. Mokyklos bendruomenės vizija atspindi 
mokyklos savitumą ‒ išskirtinai kryptingą asmenybės ūgties siekį, paveikius susitarimus sudarant 
sąlygas mokiniams bręsti kaip asmenybėms. Vizija potencialiai orientuota į veiklos perspektyvą, 
nukreipta į bendruomenės ugdymą(si).  
Savitas bendruomenės kaip besimokančios organizacijos bruožas – komandinis visos bendruomenės 
mokymasis ir bendradarbiavimas, asmeninis meistriškumas, veiklos reflektavimas, t. y. mokymasis 
iš patirties, kurio raiška bendruomenėje potenciali.  
Vizijoje, misijoje numatytas saugios, atviros kaitai mokyklos siekis, tinkamai kreipiamas dėmesys į 
kiekvieną mokinį, kuriam teikiamos paslaugos atitinka ne tik dabarties, bet ir ateities poreikius, 
formuoja asmenybės gebėjimus: mokyklos vizijoje, misijoje atsispindi Lietuvos pažangos 
strategijoje „Lietuva 2030“ įvardintos reikalingos visuomenei, asmeniui savybės. 
Strateginės veiklos tikslai („Tobulinti ugdymo proceso organizavimą, gerinant mokymo ir 
mokymosi kokybę“; „Formuoti mokyklos, kaip institucijos, bendradarbiavimo kultūrą“; „Tikslingai 
panaudoti vidinius bei išorinius išteklius optimizuojant ugdymosi procesą ir kuriant ugdymosi 
aplinkas“) ir jų realizavimui suformuluoti uždaviniai buvo nuosekliai ir kryptingai įgyvendinami 
per trejus metus. 
Vertybės: 1. Pagarba ir atsakomybė. 2. Išsilavinimas ir tobulėjimas. 3. Kūrybiškumas.  
Pirmasis veiklos prioritetas. Mokykla kiekvienam. Ugdymo turinys pritaikytas mokinio asmenybės 
brandai.  
Svarbiausia veikla 2019 m. įgyvendinant pirmąjį prioritetą – taikyti patirtinį ugdymą, pagrįstą  
tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų rekomendacijomis.  
Antrasis veiklos prioritetas - mokyklos bendruomenės įsitraukimas į veiklas ir tobulėjimas.  
Svarbiausios veiklos 2019 m., įgyvendinant antrąjį prioritetą:  
1. Plėtota mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų bendravimo ir bendradarbiavimo su mokinių 
tėvais bei mokyklos partneriais kultūra. 
2. Tėvai/globėjai skatinti kuo aktyviau dalyvauti mokyklos veikloje, įtraukiant juos į ugdymo 
procesą. 
3. Plėtota mokytojų lyderystė, skatintas mokymas (is) bendradarbiaujant. 
4. Puoselėtos mokyklos tradicijos, kuriant savitą etosą. 
Pirmas strateginis tikslas – tobulinti ugdymo proceso organizavimą, gerinant mokymo ir mokymosi 
kokybę. 

Programa. Kiekvieno mokinio sėkmingas ugdymas (is) įvairiose edukacinėse aplinkose.  



Programos įgyvendinimo rezultatai: 
 

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas 
Siekiamo 
rezultato 

reikšmė 2019 m. 

2019-ųjų 
rezultato 
reikšmė 

1. Mokinių, baigusių pagrindinio ugdymo programą, dalis (%) 100% 100% 
2. Mokinių, tęsiančių ugdymąsi pagal vidurinio ugdymo programą 
(gimnazija arba profesinio ugdymo įstaiga), dalis (%) 

85% 85% 

3. Ugdymo proceso organizavimas individualizuojant ir diferencijuojant 
ugdymo turinį (procentai, pamokos). 

80% 85% 

4. Mokinių, gerai ir labai gerai vertinančių pamokų organizavimo atitiktį 
mokinių poreikiams, dalis 

80% 85,68% 

5. Mokinių tėvų, gerai ir labai gerai vertinančių pamokų organizavimo 
atitiktį mokinių poreikiams, dalis 

80% 88% 

6. Mokinių, dalyvaujančių projektinėje veikloje, dalis ( % ) 60% 85% 
7. Pedagogų dalykinių kompetencijų kvalifikacijos tobulinimas (procentai, 
pedagogai) 

100% 100% 

8. Mokytojų, per pastaruosius metus vedusių atviras pamokas, vedusių 
seminarus ir/ar skaičiusių pranešimus, dalis 

40% 56,52% 

 
Antrasis strateginis tikslas – formuoti mokyklos, kaip institucijos, bendradarbiavimo kultūrą. 
Programa. Besimokanti bendruomenė.  
Programos įgyvendinimo rezultatai: 

 
Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas 

Siekiamo 
rezultato 

reikšmė 2019 m.  

2019-ųjų 
rezultato 
reikšmė  

1. Mokinių, dalyvaujančių neformaliojo ugdymo veikloje mokykloje 
(proc.) 

70% 72,65% 

2. Šalies, savivaldybės olimpiadų ir konkursų, renginių dalyvių ir 
prizininkų (proc.) 

30% 32% 

3. Socialiai aktyvių mokinių (proc.) 85% 87% 
4. Mokinių, gerai ir labai gerai vertinančių mokyklos veiklą ugdant 
mokinių asmenybes, dalis 

88% 88,2% 

5. Mokinių tėvų, gerai ir labai gerai vertinančių mokyklos veiklą ugdant 
mokinių asmenybes, dalis 

80% 80% 

6. Mokinių, gerai ir labai gerai vertinančių klasės ir mokyklos 
mikroklimatą, dalis 

90% 92,11% 

7. Mokinių tėvų, gerai ir labai gerai vertinančių klasės ir mokyklos 
mikroklimatą, dalis 

90% 92% 

8. Bendruomenės nariai didžiuojasi mokykla (proc.) 90% 95% 
9.Tėvų dienose, susirinkimuose dalyvaujančių tėvų skaičius (proc.) 90% 95% 

Rezultatai grindžiami 2019 m. mokyklos veiklos įsivertinimo duomenimis, Nacionalinės vertinimo 
agentūros 2019 m. gegužės 2-3 dienomis atlikto Rizikos vertinimo ataskaita Nr. A-25; prieš išorės 
vertinimą mokykloje organizuotų mokytojų, mokinių ir tėvų nuomonės apie mokyklos veiklą 
apklausų ataskaitomis ir kt. tyrimų išvadomis. 
Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos 2019 m. veiklos plano (www.jungenumokykla.lt), 
patvirtinto Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2019 m. sausio 14 d. 
įsakymu Nr. V-4, pritarus Mokyklos tarybai 2019 m. sausio 11 d. posėdžio protokoliniu nutarimu 
Nr. 1. beveik visos veiklos plano priemonės įgyvendintos (pastaba – šiuo metu rengiamas 2020 m. 
mokyklos veiklos planas ir jame pateikiamas 2019 m. veiklos plano įgyvendinimas. Informacija bus 
paskelbta 2020 m. sausio 21–23 d. mokyklos svetainėje adresu www.jungenumokykla.lt.). 
 

 
 



II SKYRIUS 
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų 
užduotys 

Siektini 
rezultatai 

Rezultatų vertinimo 
rodikliai  

(kuriais vadovaujantis 
vertinama, ar nustatytos 
užduotys įvykdytos), kt.) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 
(Duomenys pagrįsti 2019 m. balandžio ir 
gruodžio mėn. vykdytų apklausų naudojant 
IQES online Lietuva instrumentus mokyklos 
veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti ataskaitų 
rezultatais, mokykloje vykdytų tyrimų išvadų 
rezultatais). 

1. Užtikrinti 
saugią ir 
sveiką ugdymo 
(si) aplinką. 

Į ugdymo 
programas 
integruoti 
SLURŠ, 
socialinių ir 
emocinių 
kompetencijų 
ugdymo, smurto 
ir patyčių 
prevencines 
programas. 
Tėvus įtraukti į 
patyčių 
prevencijos 
programų 
įgyvendinimą. 

100% mokytojai plėtojo 
socialinę ir emocinę, 
bendravimo ir 
bendradarbiavimo 
kompetencijas. 
(išklausytas 6 akad. 
valandų kvalifikacijos 
tobulinimo seminaras). 
 
 
100% I-X klasių mokiniai 
dalyvauja 1 ilgalaikėje 
programoje. 
 
 
 
89% mokinių ir jų tėvų 
gerai ir labai gerai vertina 
klasės ir mokyklos 
mikroklimatą. 

Mokykloje vyko 6 akad. val. seminaras 
„Socialinės ir emocinės kompetencijos – 
raktas mokinio galimybėms atsiskleisti“. 
Dalyvavo visi pedagogai. 
Į mokomųjų dalykų turinį, neformalųjį 
ugdymą, klasės auklėtojo veiklą 
integruojamos SLURŠ, socialinių ir 
emocinių kompetencijų ugdymo, smurto 
ir patyčių prevencinės programos. (el. 
dienyno patikros duomenys). 
100% mokiniams sudarytos sąlygos 
dalyvauti 1 ilgalaikėje programoje: 
1 klasės 10 mokinių – „Zipio draugai“; 
2 ir 3 klasės 22 mokiniai – „Obuolio 
draugai“; 
4 klasės 11 mokinių – „Įveikiame kartu“; 
5-10 klasių 76 mokiniai – „OPKUS“. 
Mokinių, gerai ir labai gerai vertinančių 
klasės ir mokyklos mikroklimatą, dalis - 
92,11%, tėvų – 92%. 

2. Užtikrinant 
LL 3 projekto 
tęstinumą bei 
tvarumą, 
tobulinti 
pedagoginių 
darbuotojų 
bendrąsias ir 
dalykines 
kompetencijas 
siekiant 
optimalios 
ugdymo (si) 
kokybės. 

2.1. Motyvuoti 
ir įgalinti 
mokytojus keisti 
ir keistis, siekti 
novatoriškumo, 
reflektavimo, 
tobulinti IKT 
naudojimo 
įgūdžius.  

85% mokinių ir jų tėvų, 
gerai ir labai gerai vertina 
pamokų organizavimo 
atitiktį mokinių 
poreikiams. 
Vyksta patirties sklaida 
„Mokytojas – mokytojui“: 
organizuoti 3 patirties 
sklaidos seminarai per 
2019 metus, dalyvauja 
85% mokytojų. 
 
 
Organizuotas gerosios 
praktikos seminaras 
Vilkaviškio rajono 
Virbalio pagrindinėje 
mokykloje tema: 
„Kiekvienas iš mūsų gali 
daryti įtaką pokyčiams“. 
Dalyvauja 90% mokyklos 
pedagogų. 

Mokinių, gerai ir labai gerai vertinančių 
pamokų organizavimo atitiktį mokinių 
poreikiams, dalis 85,68%, tėvų - 88%. 
 
Įgyvendinamas projekto LL3 tęstinumas: 
įtvirtinta lyderystei palanki aplinka, 
siekiama mokinių ugdymosi pažangos, 
inicijuojami ir vykdomi kokybiniai 
pokyčiai. Vyksta gerosios darbo praktikos 
sklaida, atviros pamokos, kvalifikacijos 
tobulinimo renginiai: mokytojų, per 
pastaruosius metus vedusių atviras 
pamokas ir/ar skaičiusių pranešimus dalis 
– 56,52%, dalyvavo 91,3% pedagogų. 
Bendradarbiaujame su Vilkaviškio rajono 
Virbalio pagrindine mokykla: 2019 m. 
birželio 18 d Virbalio mokykloje vyko 
pedagogų stažuotė tema „Pedagogų 
bendradarbiavimo formų, darančių įtaką 
pokyčiams mokykloje, paieška“; 2019 m. 
spalio 31 d. Jungėnų pagrindinėje 
mokykloje - konferencija „Geros 
mokyklos link: problemos ir galimybės 
augti, keistis, tobulėti“. 
 



 2.2. 5-10 klasių 
mokinių 
mokymosi 
pažangos 
stebėjimas. 

2017-2018 m. m (metinio 
trimestro pasiekimų 
vidurkiai) 

2018-2019 m. m. (metinio trimestro 
pasiekimų vidurkiai) 

 
5 kl. - 8,58 
6 kl. - 7,55  
7 kl. - 7,25 
8 kl. - 7,37 
9kl. -  6,83 

6 kl. - 8,6 planuota, pasiekta - 8,55 
7 kl. 7,6 planuota, pasiekta – 7,4 
8 kl. 7,3 planuota, pasiekta - 7,93 
9 kl. 7,4 planuota, pasiekta -7,33 
10 kl. 6,85 planuota, pasiekta - 7,01 

2.3. 1-10 
klasių mokinių 
mokymosi 
pažanga ir jos 
analizė 

Planuota 2018-2019 m. 
m. pradžioje: 

Įgyvendinta - 2018-2019 m. m. pabaigoje: 

1-4 klasių pažangumas - 
100% 
1-4 mokymosi kokybė 
(gerai ir labai gerai 
besimokančiųjų) - 40% 
5-10 klasių pažangumas - 
100% 
5-10 mokymosi kokybė 
(gerai ir labai gerai 
besimokančiųjų) - 30% 

1-4 klasių pažangumas 100% 
 
1-4 mokymosi kokybė (gerai ir labai gerai 
besimokančiųjų) 48,94% 
 
5-10 klasių pažangumas – 98,74% 
 
5-10 mokymosi kokybė (gerai ir labai 
gerai besimokančiųjų) – 37,98% 

Mokykloje vykdomas sistemingas mokinio asmeninės pažangos 
stebėjimas. Tyrimo metodu nustatyta, kad 75% mokinių turi 
būtinųjų dalykinių kompetencijų visose ugdymo srityse. 40% 
mokinių bendrųjų ir dalykinių kompetencijų lygis atitinka jų amžiaus 
grupei keliamus tikslus ir jų individualias galias (+8% palyginus su 
2018 m.), 90% mokinių turi bendrųjų kompetencijų: socialinės 
91,4 %, komunikavimo 90%, pažinimo 89%, mokėjimo mokytis 
88%, iniciatyvumo, kūrybingumo 87%, asmeninės 95%. 

3. Kartu su 
šeima kurti 
atviros ir 
patrauklios 
mokyklos 
įvaizdį.  
 

3.1. Reguliariai 
informuoti tėvus 
apie vaiko 
ugdymosi 
pasiekimus. 
 
 
3.2. Kviesti 
tėvus į visus 
mokyklos 
renginius, kurių 
metu galės 
susipažinti su 
vaiko 
galimybėmis ir 
pasiekimais. 
 
 
 

100% I-IV klasių, 85% 
V-X klasių mokinių tėvai 
3 kartus per mokslo metus 
dalyvauja individualios 
vaiko pažangos aptarime 
trise: tėvai – mokinys – 
mokytojas. 
80% tėvų dalyvauja 
mokyklos renginiuose, 
kurių metu susipažįsta su 
vaiko galimybėmis ir 
pasiekimais. 
Įgyvendinama programa 
„Tėvai – ugdymo 
partneriai“. 20% mokinių 
tėvų/globėjų dalyvauja 
Tėvų aktyvo veikloje. 
Susirinkimai vyksta 1 
kartą per mėnesį. 
 
 
2019 m. I pusmetį 
organizuota tėvų diena 
„Tėvai mokinių 
mokytojai“. 
Refleksijos metu 

Aptariant mokinio asmeninę pažangą 
dalyvavo 97,67% I-IV klasių mokinių 
tėvų, 87% 5-10 klasių mokinių tėvų. 
Trišaliuose susitikimuose (mokinys – 
tėvai – mokytojas) , kurie vyko 3 kartus 
per mokslo metus, dalyvavo 95% tėvų. 
Kartu su šeima pasiekta, kad 98% 
mokinių suvokia mokymosi svarbą, 
didėja jų atsakomybė už savo 
mokymąsi (+2% palyginus su 2018 
m.), 92% mokinių teigia, kad jiems 
įdomi ir prasminga mokyklos 
organizuojama socialinė visuomeninė 
veikla (+7% palyginus su 2018 m.). 
94% mokinių tėvų/globėjų teigia, kad 
šeima patenkinta informacija apie 
mokyklos veiklą, mokytojai kartu su 
tėvais aptaria vaiko mokymosi 
pasiekimus, tikslus ir vaikui keliamus 
lūkesčius. 
Nuosekliai įgyvendinama programa 
„Tėvai – ugdymo partneriai“.  
Tėvų aktyvo veikloje sistemingai 
dalyvavo 17% tėvų.  
Įvyko 9 tėvų aktyvo posėdžiai. 



nustatyta, kad 85%. 
mokinių gerai vertino 
tėvų pamokas. 

2019 m. vasario mėn. vyko tradicinė tėvų 
diena mokykloje „Tėvai – mokinių 
mokytojai“. 
87% mokinių gerai ir labai gerai vertino 
tėvų pamokas. 

 3.3. Organizuoti 
bendrus 
formalius ir 
neformalius 
mokytojų ir tėvų 
susitikimus. 

84,7% tėvų gerai ir labai 
gerai vertina mokytojų ir 
tėvų bendradarbiavimą 
siekiant gerinti mokinių 
pasiekimų rezultatus. 

84% tėvų teigė, kad atvyksta į visus klasės 
ir mokyklos tėvų susirinkimus, kai tik yra 
kviečiami. 
46% tėvų aktyviai įsitraukė į mokyklos 
renginių organizavimą.  
 

4.Tobulinti 
asmenines 
profesines 
kompetencijas. 

Dalyvauti 
kvalifikacijos 
tobulinimo 
renginiuose 

Dalyvauta ne mažiau kaip 
30 val. kvalifikacijos 
tobulinimo renginiuose ir 
gauti kvalifikaciniai 
pažymėjimai, 
patvirtinantys 
patobulintas profesines 
kompetencijas. 

2019 m. kvalifikacijos tobulinimosi 
renginiuose dalyvauta 86 valandas: 
1. 2019 m. sausio 24 d. pažymėjimo  
Nr. LL3/18/8646 8 akad. val. mokymai 
„Informacinių komunikacinių 
technologijų taikymas šiuolaikinėje 
pamokoje“. 
2. 2019 m. balandžio 15 d. pažymėjimo 
Nr. LL3-19/12275 8 akad. val. mokymai 
„Ugdytojo emocinė branda (EQ) – būtina 
sąlyga motyvuojančiam mikroklimatui 
sukurti“. 
3. 2019 m. birželio 18 d. pažymėjimo Nr. 
568 6 akad. val. stažuotė „Pedagogų 
bendradarbiavimo formų, darančių įtaką 
pokyčiams mokykloje, paieška“. 
4. 2019 m. spalio 16 d. pažymėjimo Nr. 
D-000329 50 val. trukmės mokymai 
„Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio 
asmens mokymo darbuotojų saugos ir 
sveikatos klausimais, kompetencijos 
tobulinimo kursas“. 
5. 2019 m. spalio 16 d. pažymėjimo Nr. 
2380 8 akad. val. mokymų kursas 
„Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų ir 
atsakingų asmenų priešgaisrinės saugos 
mokymo programa“. 
6. 2019 m. spalio 31 d. pažymėjimo Nr. 
M-4205 6 akad. val. konferencija „Geros 
mokyklos link: problemos ir galimybės 
augti, keistis, tobulėti“. 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  
  
3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 
1. Mokyklos išorės rizikos 
vertinimas.. 

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros 2019-05-28 išorės rizikos 
vertinimo ataskaitoje A-25 padaryta išvada, kad mokykloje užtikrintas 
konkrečių susitarimų sistemiškumas, numatytos priemonės turi konkrečius, 
pamatuojamus įgyvendinimo kriterijus, kurie padeda konstruktyviai 
analizuoti pokyčius ir priimti racionalius sprendimus sprendžiant kylančias 



problemas, yra apibrėžiantys kokybinės kaitos siekiamybę. Vertinimo 
intervalas nuo 1iki 4: 
Vertinimas pagal tirtas veiklos sritis:  
1. Asmenybės tapsmas– 3 lygis. 
2. Orientavimasis į mokinio asmenybės tapsmą – 4 lygis. 
3. Orientavimasis į mokinių poreikius – 3 lygis. 
4. Mokyklos bendruomenės susitarimai dėl kiekvieno mokinio ugdymosi 
sėkmės  – 3 lygis. 
5. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas  – 3 lygis. 
6. Ugdymo (si) organizavimas  – 3 lygis. 

2. Mokytojų etatinio darbo 
apmokėjimo sistemos 
pakeitimų nuo 2019 m. 
rugsėjo 1 d. įgyvendinimas. 

1. Mokytojų darbo krūvio sandara nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. suderinta su 
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 1 d. 
įsakymu Nr. 186 patvirtintu Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, 
profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros 
nustatymo tvarkos aprašu. 
2. Pasirašytos atnaujintos sutartys su visais pedagoginiais darbuotojais. 
3. Patvirtinti visų pedagoginių darbuotojų darbo grafikai. 
4. Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2019 m. 
rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-95 patvirtintos Darbo Kalvarijos sav. Jungėnų 
pagrindinėje mokykloje nuotoliniu būdu taisyklės. 

 
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.    

 
III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 

 
5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas Pažymimas atitinkamas 
langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 
5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 
5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 
5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 
6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 
6.1. Ugdymo kokybės pamokose gerinimas, užtikrinant kiekvieno mokinio individualios pažangos augimą 
siekiant personalizuoto ir savivaldaus mokymo (si).  
6.1.1. Tolesnio ugdymosi uždavinių, pasiekimų ir pažangos planavimas, pagrindžiant informacija apie 
mokinių kompetencijų lygį, siekiant prasmingo individualių mokinio pasiekimų ir pastangų matymo, 
pripažinimo ir skatinimo, konstruktyvaus reflektavimo ir tikslingo tolesnio ugdymo(si) siekių numatymo  
6.1.2. Mokinių skirtybių pripažinimas pamokoje, sistemingai taikant mokymosi veiklų diferencijavimą ir 
individualizavimą ir sudarant sąlygas kiekvienam ugdytis pagal gebėjimus.  
6.1.3. Savivaldaus mokymosi pamokoje organizavimas, siekiant paveikiai ugdyti kritinį mąstymą, atkaklumą, 



iniciatyvumą, smalsumą, kūrybiškumą, mokėjimą mokytis ir dalykines kompetencijas.  
6.1.4. Mokinių informavimas ir aptarimas, ko iš jų tikimasi, kokie vertinimo kriterijai, kada ir kaip taikomi, 
siekiant jų įsitraukimo į sistemingą pasiekimų į(si)vertinimą, kryptingą pažangos stebėjimą, prasmingą 
pasiektų rezultatų apmąstymą.  

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

 
IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
7. 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) 
 
8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 
______________________             __________                _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                                  (vardas ir pavardė)                    (data) 
pareigas įgyvendinančios institucijos  
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 
pareigos) 
 
Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 
Susipažinau. 
____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 


