
 

Valstybinių ir savivaldybių švietimo 

įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) 

vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjų veiklos 

vertinimo nuostatų 

1 priedas 

 

(Švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitos forma) 

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras 

_________________________________________________________________ 
(švietimo įstaigos pavadinimas) 

______________________Valdas Jankauskas____________________ 
(švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) 

METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2021.01.25  Nr. ________  

(data) 

Vilnius 

(sudarymo vieta) 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 
 

(Švietimo įstaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir svariausi rezultatai bei rodikliai) 

 

Lietuvos vaikų ir jaunimo centro misija - Ugdyti sėkmingą žmogų, gebantį kurti, tobulėti ir būti aktyviu piliečiu 

visuomenėje. 

Pagrindinė reguliari veikla: 

1.Neformaliojo švietimo politikos formavimas ir įgyvendinimas; 

2.Neformaliojo vaikų švietimo mokytojų kvalifikacijos tobulinimas; 

3.Neformaliojo švietimo renginių ir projektų vaikams ir jaunimui organizavimas; 

4.Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas. 

 

 

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.    

1.2.    

1.3.    

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.  

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. Įstaigos veiklos kokybės 

pokyčiais. 

• Klientų pasitenkinimu 

paslaugos kokybe 

vertinimas. 

• Būrelio vadovo darbo 

vertinimas. 

 

• Organizuotos 2 

apklausos. 

 

Apklausose dalyvavo ne 

mažiau nei 60% esamų LVJC 

klientų. 

8.2. Įstaigos veiklos efektyvumas 

Pradėti įgyvendinti tarptautinį 

projektą „Mokymas būti: remti 

mokytojų profesinį augimą ir 

gerovę socialinio ir emocinio 

mokymosi srityje“. 

(Finansavimas ES, pagal 

Erasmus+ programą) 

Projekto trukmė iki 2023 

• Parengti on-line 

mokytojų 

emocinės gerovės 

mokymų kurso 

programą;  

• Parengti mokymų 

kurso vertinimo 

instrumentus; 

• Organizuotas 

vienas 

nacionalinis 

renginys, skirtas 

mokymų 

pristatymui 

mokytojams ir 

konsultacijai dėl 

turinio aktualumo. 

• Parengta mokymų 

programa; 

• Vertinimo instrumentas 

ištestuotas 15 mokyklų; 

• Organizuotas renginys, 

kuriame dalyvavo 75 

mokytojai. 

8.3. Organizuoti kvalifikacijos 

tobulinimo renginius Vilniaus 

miesto formaliojo ir 

neformaliojo švietimo 

pedagogams. 

• Organizuoti 

pedagogų 

forumus, 

konferencijas, 

seminarus, 

praktikumus ir 

kitus renginius, 

skirtus Vilniaus 

miesto švietimo 

sistemos 

darbuotojų 

2021 metų I-IV ketvirtį bus 

organizuota 100 kvalifikacijos 

tobulinimo renginių, kuriuose 

dalyvaus 1500 Vilniaus miesto 

švietimo sistemos darbuotojų. 



kvalifikacijos 

tobulinimui. 

8.4. Organizuoti ugdomojo 

pobūdžio veiklą su jaunais 

žmonėmis ar jų grupėmis jų 

laisvalaikiu, atsižvelgiant į jų 

poreikius, siekiant sudaryti 

sąlygas jauniems žmonėms 

integruotis į 

visuomenės gyvenimą bei 

įgalinti juos atsakingai kurti 

asmeninį gyvenimą, sąmoningai 

ir aktyviai 

dalyvauti visuomeniniame bei 

profesiniame gyvenime. 

• Atviros jaunimo 

erdvės įkūrimas 

LVJC; 

• Ugdymo karjerai 

ir profesinio o-

rientavimo prog-

ramos jaunimui 

parengimas. 

• Eksperimentinio 

jaunimo darbuo-

tojų akreditacijos 

modelio sukūri-

mas ir išbandy-

mas . 

 

• Sukurta jaunimo erdvė, 

planuojame 1000 

dalyvių per metus. 

• Parengta programa, 

gautas finansavimas jos 

įgyvendinimui. 

8.5. Įgyvendinti programas, 

Vilniaus miesto mokyklose, 

skirtas moksleivių sportinio 

aktyvumo skatinimui. 

• Įgyvendinta Fizi-

nio aktyvumo 

skatinimo prog-

rama „Sveikas 

kaip ridikas“ 

(projektinis finan-

savimas) 

• Įgyvendinta sken-

dimų prevencijos 

programa. 

(projektinis finan-

savimas) 

 

 

• Organizuoti 2 

programos edukaciniai 

renginiai. Juose 

dalyvavo 1000 dalyvių. 

• Organizuoti 5 renginiai 

viešuose miesto 

paplūdimiuose, skirti 

didinti visuomenės 

sąmoningumą. 

Sukurtas internetinis 

žaidimas, išbandymas 

Vilniaus miesto ikimo-

kyklinio ir pradinio ug-

dymo įstaigose. Progra-

moje dalyvavo 1000 da-

lyvių 

 

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. Karantino ribojimai neleis įgyvendinti numatytų veiklų. 

9.2. Išsikeltų tikslų neatitikimas Vilniaus miesto savivaldybės deleguotoms funkcijoms. 

9.3. Įstaigos tikslų, funkcijų neapibrėžtumas, sąlygoja kompetentingų darbuotojų išėjimą, kas 

tiesiogiai gali turėti įtakos savalaikiam tikslų įgyvendinimui ir veiklos efektyvumui. 

 

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)



 


