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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

             Mokyklos bendruomenė sistemingai ir nuosekliai įgyvendina mokyklos Strateginio 

plano (direktoriaus 2021-11-04 įsakymu Nr. V1-78) išsikeltus tikslus ir uždavinius. Mokyklos 

veiklos tikslai ir uždaviniai parengti remiantis strateginiu planu, mokyklos veiklos įsivertinimo 

rezultatais, stebėsenos sistemos rodikliais, bendruomenės apklausų, tyrimų rezultatais, 

vykdomų projektų įsipareigojimais ir ištekliais, mokyklos veiklos tobulinimo planu. Mokyklos 

strateginiai tikslai orientuoti į kiekvieno mokinio mokymosi sėkmę, ugdymo(si) proceso 

kokybės gerinimą, kultūringos, atviros kaitai mokyklos kūrimą. Įgyvendinus 2021 metams 

iškeltus  tikslus, numatytus uždavinius ir paskirtąsias priemones bei mokyklos vadovo 2021 

metų užduotis, mokykla suteikė kokybiškesnį ugdymą, stiprėjo mokinių motyvacija, pamokų 

lankomumas, mokinių pažangumas, kuris siekia 100%.  

             Siekiant ugdymo kokybės pamokose, buvo analizuoti kiekvieno pirmos klasės mokinio 

pasiekimų aprašai gauti iš priešmokyklinių grupių įstaigų. Pasiekimų aprašų analizė leido 

identifikuoti silpnąsias ir stipriąsias mokinių mokymosi pasiekimų puses, sudaryti galimybes 

kiekvienam mokiniui patirti mokymosi sėkmę. Su mokiniais, besimokančiais mūsų mokykloje, 

vyko betarpiškas bendravimas ir  bendradarbiavimas. Klasių mokytojai su mokiniu ir mokinio 

tėvais  nuolat organizavo susitikimus – individualius pokalbius dėl mokymosi, teikiamos 

švietimo pagalbos poveikio, aptarė rezultatus, numatė gaires, sėkmingam tolimesniam 

mokymuisi mokykloje.  

              Kryptinga mokyklos veikla orientuota į „mokyklą kiekvienam“ – stiprusis mokyklos 

veiklos aspektas: individualizuojamas, integruojamas ugdymo turinys, laiku teikiama 

įvairiapusiška švietimo pagalba,  fiksuojama kiekvieno mokinio individuali pažanga, 

sudaromos galimybės kiekvienam mokiniui įgyti mokymuisi būtinas kompetencijas, patirti 

mokymosi sėkmę. Šiuo įtemptu laikotarpiu didelis dėmesys skiriamas švietimo pagalbai. 

Mokykloje teikiama specialiojo pedagogo, logopedo, socialinio pedagogo pagalba. Mokiniams 

ir mokytojams išsikeltų tikslų siekti padeda mokytojo padėjėjai. Mokiniams, turintiems 

mokymosi sunkumų, vykdomos konsultacijos, skirta papildoma valanda Covid-19 pasekmėms 

šalinti. Nuotolinio mokymo(si) metu buvo dalinami nešiojami, planšetiniai kompiuteriai 

mokiniams, kurie jų neturėjo. 

Pirmų klasių ir naujai atvykusių mokinių adaptacijos tyrimas parodė, kad mokinių 

adaptacijos laikotarpiu mokykloje jie jautėsi gerai. Mokiniai pakankamai pozityviai nusiteikę 

mokyklos atžvilgiu, tarpusavio santykiai su mokytoju ir bendraklasiais draugiški, 

didžiuojamasi mokinio statusu. Mokiniai pakankamai lengvai mokosi, domisi naujais dalykais, 

kruopščiai atlieka užduotis be ypatingos suaugusiojo kontrolės, sąžiningai vykdo mokytojo 

nurodymus, aktyviai dalyvauja klasės veikloje. 

Dabartinė epideminė situacija paskatino dažniau organizuoti veiklas netradicinėje 



aplinkoje: lauko klasėje, bibliotekoje, muziejuje, išvykose, tėvų darbo vietose. Mokinių 

kompetencijos ugdomos projektinių darbų, integruotų pamokų, neformalaus švietimo 

užsiėmimuose. Organizuotas neformalus ugdymas ir netradicinės veiklos, siekiant prasmingos 

integracijos. Mokykloje vyko „Diena be automobilio“, „Sveikatingumo savaitė“, „Savaitė be 

patyčių“, „Tarptautinė šokio diena“„ Knygų Kalėdos“, kasmet įsijungiame į akciją „Atmintis 

gyva, nes liudija“. Dalyvavome gerumo akcijoje „Padėkime beglobiams gyvūnams“, Europos 

judumo savaitėje – „Be active -Visa Baltija šoka“. Pasiteisino mokyklos bendruomenės 

renginys „Kalėdų belaukiant“ – pirmadienių rytmečiai prie kalėdinio vainiko, kurie sukvietė 

visą mokyklos bendruomenę, stiprinio tarpusavio ryšius, paskatino įsitraukti į mokyklos veiklą, 

bendradarbiauti.  

Mokykloje įgyvendinama iniciatyva „Tėvai-tėvams“. Esamų ir buvusių mokinių tėvai, 

kuria pozityvų mokyklos įvaizdį viešai pateikdami rekomendacijas ir atsiliepimus bei 

aprašydami mokymosi patirtį mokykloje. Tokiu būdu kuriami glaudūs tarpusavio santykiai, 

pasitikėjimu grįsta bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra.   

Mokykloje, įgyvendinant priešmokyklinio, pradinio ugdymo, neformaliojo švietimo 

programas, tęsiama tikslinga prevencinė veikla, formuojami sveikos gyvensenos įgūdžiai. 

Siekiant užtikrinti sėkmę mokykloje, puoselėti darnius tarpusavio santykius klasėse, tęsiama 

socialinio ir emocinio ugdymo programa („Zipio draugai“, „Antras žingsnis“, „Įveikiame 

kartu“, “Obuolio draugai“). Trečių-ketvirtų klasių mokiniai dalyvavo „Geros savijautos, 

saviugdos programoje“, kurios metu taikant kognityvines elgesio terapijos principus siekiama 

vaikus išmokyti atpažinti ir įvardinti savo emocijas, reflektuoti ir imtis individualiai priimtinų 

prevencinių veiksmų.  Mokiniai skatinami dalyvauti šalies (Olimpis, Kings, Pangea, Kengūra 

konkursuose), rajono konkursuose (Žiedinis atliekų tvarkymas, Vasaros iššūkis-diena su 

knyga), olimpiadose (jaunųjų matematikų, raiškiojo  skaitymo ir kt.) bei mokyklos renginiuose.  

Siekiant kokybiško ugdymo svarbu kurti modernias edukacines aplinkas, todėl kasmet 

stengiamasi atnaujinti klases, mokyklos aplinką, pildyti bibliotekos fondą.   

Pedagoginiai darbuotojai tikslingai tobulino savo kompetencijas, dalijosi patirtimi. 

Mokytojai daug dėmesio skyrė skaitmeninio raštingumo, socialinių emocinių kompetencijų 

tobulinimui. Pedagogai kvalifikaciją taip pat tobulino ir savišvietos būdu. Stebima jų ugdomoji 

veikla, metodų įvairovė, grįžtamasis ryšys.  

Mokykla kryptingai kuria savo įvaizdį vietos bendruomenėje. Naujienos ir aktuali 

informacija apie veiklą, mokinių pasiekimus, dalyvavimą projektuose, edukaciniuose 

renginiuose talpinama atnaujintoje mokyklos svetainėje. Sukurti filmukai mokyklos 

pristatymui, pasveikinimai švenčių proga pristatomi mokyklos „facebook“ tinklalapyje, 

uždarose grupėse.  

Mokykloje vyrauja šilti tarpusavio santykiai, bendruomenė yra savikritiška, 

kūrybinga, kas leidžia produktyviai dirbti komandomis, rodyti iniciatyvas, atsakingai atlikti 

įvairius darbus, apmąstyti, ką būtų galima tobulinti ir siekti nuolatinės pažangos. Bendras 

mokyklos veiklos 2021 metais įgyvendinimas vertinamas labai gerai. Buvo įgyvendinti visi 

iškelti tikslai, įgyvendintos beveik visos numatytos priemonės. Nuolat besimokantys, 

motyvuoti mokytojai darė įtaką vidinei ir išorinei mokyklos kultūrai, mokiniams. Mokytojų, 

administracijos, pagalbos mokiniui specialistų teigiamas požiūris į kaitą, aktyvios bendros 

veiklos, gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, sutelktumas, kūrybiškumas, mokinių ir tėvų 

atsakingumas  įrodo, kad esame nuolat besimokanti, besikeičianti mokykla. 

 

 

 

 

 

 



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.Sukurti 

mokyklos plėtros 

strategiją.  

1.1. Parengti 2021-

2023 m. strateginį 

planą. 

1.1.Parengtas  

mokyklos strateginis 

planas  2021-2023 m. 

1.1. Sudarytas 

strateginio plano 

projektas pristatytas 

mokyklos bendruomenei 

1.2. Pritarta Mažeikių 

rajono savivaldybės 

administracijos 

Švietimo, kultūros ir 

sporto skyriaus vedėjo 

2021-11-04      įsakymu 

Nr.ŠV1-49 , patvirtinta 

Mažeikių „Žiburėlio“ 

pradinės mokyklos 

direktoriaus 2021-11-

04- įsakymu Nr. V1-78 . 

1.2. Sporto 

rėmimo fondo 

lėšomis  

daugiafunkcinės 

aikštelės įrengimo 

įgyvendinimas. 

1.2.Sukurti higienos 

normas atitinkančias 

fizinio ugdymo 

pamokų programos 

įgyvendinimą 

1.2.Tinkamai pradėtas 

aikštelės įrengimas. 

1.2.1.Projektas 

nuotoliniu būdu 

pristatytas visuomenei.  

1.2.2. Mokykla dalyvauja 

sveikos gyvensenos 

ugdymo programoje. 

1.2.3. Įsijungėme į  

judrumo savaitės 

renginius: 

(I.Valandėlės klasėse 

„Aš judu- sveikai 

gyvenu“;  

II. Judrieji žaidimai.  

III. Dalyvavome šokių 

projekte „Be active- visa 

Baltija šoka“,  

IV. Rytą pradėjome su 

mankšta.  

V. Šventėme dieną be 

automobilio. 
1.2.3. Sveikatos priežiūros 

specialistė pravedė 

kiekvienoje klasėje po du 

užsiėmimus apie fizinio 

aktyvumo naudą ir  

sveikos gyvensenos bei 



žalingų įpročių 

prevencijos temomis. 
1.2.5. Priešmokyklinės 

grupės, 1a, 1b, 3b kl. 

mokiniai įsijungė į 

Sveikatos mokymo ir 

ligų prevencijos centro 

organizuotą akciją 

„Judanti klasė“. 

1.2.6. Dalyvavome 

pasaulinės sveikatos 

dienos paminėjimo 

akcijoje „Sveikatos 

gėlė“. 

1.2.7. 3-4 kl. Mokiniai 

dalyvavo „Geros 

savijautos, saviugdos 

programoje“, kurios 

metu pravestos 

psichinės sveikatos 

stiprinimo pamokos 

„Kas tai yra emocinė 

sveikata? Kaip tu 

šiandien jauties?“ 

1.3.Siekti 

mokyklos 

darbuotojų 

profesinio 

tobulėjimo. 

1.3. Suorganizuoti 

mokymus 

pedagogams 

bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų 

tobulinimui 

1.3. Kvalifikaciją kels 

90 % darbuotojų.  

50% darbuotojų geba 

dirbti su 

interaktyviomis 

lentomis. 

 1.3.1. Sudaryta 40 

valandų kvalifikacijos 

tobulinimo programa 

„Ugdymo kokybės 

užtikrinimas pradinėje 

mokykloje“. Tikslas-  

gabių mokinių 

atpažinimas ir ugdymas 

šiuolaikiniame, nuolat 

besikeičiančiame 

pasaulyje 

1.3.2.Pedagogai kėlė 

kvalifikaciją  

seminaruose:  

„Gabių 1-4 klasių 

mokinių atpažinimas ir 

ugdymas.“  

„Kaip mokyti efektyviai 

nuotoliniu būdu?“   

„Mokytojo vaidmuo 

gabaus vaiko ugdyme“.  

1.3.3.Pravesti mokymai  

darbui  su 

interaktyviomis 

lentomis ( 50 proc. 

mokytojų geba dirbti su 



jomis). 

1.3.4.Dalyvaujame 

tęstiniuose mokymuose 

IT Vedliai. Skaitmeninis 

raštingumas. 

1.3.5. Mokytojų 

padėjėjai išklausė 

penkių mokymų 

programą.  

1.3.6. 100% darbuotojų 

savarankiškai kėlė 

kvalifikaciją 

nuotoliniuose 

mokymuose.   

1.4.Bendruomenės 

telkimas įvairioms 

mokyklos  

veikloms 

įgyvendinti. 

1.4.Darbuotojų 

lyderystę skatinančių 

veiklų 

organizavimas.  

 

1.4.Mokyklos 

darbuotojų apklausa 

(apklausa IQES 

sistema) patenkinti 

81% mokinių ir tėvų. 

Kiekvienas 

darbuotojas bent 

vieną kartą per 

mokslo metus dalijosi 

gerąja darbo patirtimi.  

1.4.1.IQES apklausos 

duomenimis vaikų 

savijautą mokykloje 

teigiamai vertina 82 % 

tėvelių. 

 1.4.2.Apklausa parodė, 

kad 90% tėvų   

teigiamai vertina  

susitikimus/pokalbius –

mokytojas-mokinys-

tėvai. 

1.4.3. Mokyklos 

bendruomenės renginys 

„Kalėdų belaukiant“-

pirmadienių rytmečiai 

prie kalėdinio vainiko- 

sukvietė visą mokyklos 

bendruomenę, įsijungė 

ir tėveliai. 

1.4.4.Mokytojai su savo 

klasės mokiniais 

dalyvavo: 

 rajoniniame poezijos 

konkurse „Haiku 

Mažeikiams“ ( 1 vieta, 

padėkos), 

 Edukaciniai konkursai 

„Olimpis- Pavasaris“ 3 

medaliai 85 diplomai 19 

padėkų, 

 matematikos konkursas 

Pangea- 2vieta trečiokų 

grupėje,  

žiedinių atliekų 

tvarkymo projekto 1 

laureatas. 



Rajoninis piešinių 

konkursas „Laiškas 

Kalėdų seneliui“ 

Rajono mokinių Kalėdų 

eglutės žaislo konkursas 

„Liaudies tradicijos 

vakar, šiandien ir rytoj“- 

1 laureatas, 2 padėkos.  

1.4.4. Visi 100 % 

pedagogų  per  mokslo 

metus skleidė savo 

gerąją patirtį, dalijosi  

išklausytų seminarų 

medžiaga, kitų veiklų 

pastebėjimais. 

  

 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

Sporto rėmimo fondo lėšomis  

daugiafunkcinės aikštelės įrengimo 

įgyvendinimas 

Projektas parengtas, tačiau gerokai išaugus 

projekto kainai, neaiškus finansavimas.  

 

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.Parengti ir atnaujinti mokyklos veiklą 

reglamentuojantys dokumentai 

3.1. Pagal naujai patvirtintus (2021m. 

spalio 29d. sprendimas Nr. T1-296) 

mokyklos nuostatus, parengti nauji 

mokyklos dokumentai (mokytojų, 

mokyklos ir mokinių tarybų nuostatai, 

atnaujintas vaiko gerovės komisijos 

sudarymo ir jos darbo organizavimo 

tvarkos aprašas, turizmo renginių 

organizavimo ir vykdymo tvarkos 

aprašas), peržiūrimi pareigybių aprašai 

ir dokumentai. 

3.2. COVID-19 pandemijos metu organizuotas 

ugdymo procesas mokykloje, mokymąsi derinant 

nuotoliniu/ kasdieniniu ugdymo būdu (mišrus 

ugdymas), veiklų mokyklos bendruomenei 

nuotoliniu būdu organizavimas, mokinių testavimas 

kaupinių metodu, o nuo rugsėjo- savikontrolės 

testais, asmenų aprūpinimas būtiniausiomis 

asmeninėmis apsaugos priemonėmis.  

3.2.1.Sėkmingai mokykloje valdoma 

situacija COVID-19 - nedidelis viruso 

plitimas.  

3.2.2.Užtikrintas kokybiškas  ugdymo 

procesas nuotoliniu būdu, naudojant 

skaitmenines technologijas. 

3.2.3.Tėvų sąmoningumas, kad 

mokykloje išliktume saugūs pirmų- 



ketvirtų klasių mokiniams sėkmingai 

vykdomas savikontrolės testavimas.  

3.3.Organizuota veikla mokiniams, patyrusiems 

mokymosi sunkumus pandemijos laikotarpiu. 

Pagal poreikius visi 1-4 klasių mokiniai gavo 

švietimo pagalbą- konsultacijas.  

3.3.Organizuota veikla mokiniams, 

patyrusiems mokymosi sunkumus 

pandemijos laikotarpiu. 

Pagal individualius poreikius švietimo 

pagalbą- konsultacijas gavo visi 1-4 

klasių mokiniai. Sumažėjo žinių 

spragos, atsiradusios dėl nuotolinio 

mokymosi. 

3.4.Atnaujintas socialinio pedagogo kabinetas. 3.4.Įsigyta priemonių  ir įrengtas  sensorinis 

kampelis vaikų nusiraminimui. 

3.5.Dvejose klasėse įrengtos interaktyvios lentos 3.5.Pagerintos mokinių ugdymosi sąlygos. 

 

 

 

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 

    

    

    

    

 
   

 

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.Plėtoti pagalbą gabiems ir 

specialiųjų poreikių turintiems 

mokiniams 

8.1.Parengtos programos, 

planai visaverčiui 

mokinių dalyvavimui 

ugdymo procese, 

atsižvelgiant į pačių 

mokinių poreikius ir 

galimybes. 

8.1.100% mokinių teikiama 

specialistų pagalba ir 

konsultacijos specialiųjų 

poreikių turintiems mokiniams. 

80% tėvų pritars, kad rengiami 

ugdymo planai padės tenkinti 

pagalbos ir paslaugų reikmes 

bei padės mokytis pripažįstant 

ir plėtojant vaiko gebėjimus ir 

galias, teikiant švietimo 

pagalbą visiems to 

reikalaujantiems mokiniams. 

8.2.Skatinti bendravimą ir 

bendradarbiavimą su 

tėvais/globėjais ir socialiniais 

partneriais 

8.2.Tėvai įtraukti į 

mokyklos savivaldos 

veiklą bei vykdomus 

projektus. 

8.2.Surengtos atvirų durų 

dienos mokykloje. Sistemingai 

du kartus per metus vykdomi 

pokalbiai mokytojas- mokinys-

tėvai, o reikalui esant pagal 

poreikį organizuojami 

susitikimai. Tėvai dalyvauja 

mokyklos veikloje ir 



projektuose. 

8.3.Optimizuoti įstaigos 

dokumentų rengimo procesą ir 

valdymą  

8.3.  Įdiegus elektroninio 

dokumentų valdymo 

sistemą (DVS) sumažės 

popierinių dokumentų  

8.3.Dalyvauti dokumentų 

valdymo sistemos “DVS 

Kontora” praktiniuose 

mokymuose. Trys darbuotojai 

mokykloje įvaldė ir sėkmingai 

naudojasi DVS. 50% 

dokumentų siunčiama  DVS. 

   

 

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. Dėl LR vyriausybės ir Mažeikių rajono savivaldybės tarybos priimtų sprendimų 

keičiančių šio projekto įgyvendinimo planą. 

9.2. Force majeure (įvykis, nepaprastos aplinkybės, kurių negalima numatyti ar išvengti) 

9.3. Žmogiškasis faktorius. 

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  
___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ _____________ 

_____________________                                __________                      _________________          
                  (parašas)                                                         (vardas ir pavardė)                                   (data) 

(mokykloje – mokyklos tarybos įgaliotas asmuo, 

 švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo /  

darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

______________________              

 

 _________                              ____________________________         ________________ 
          

(valstybinės švietimo įstaigos savininko         

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) 

 


