
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) 

 

Raseinių kūno kultūros ir sporto centras 
 

(švietimo įstaigos pavadinimas) 

Aivaras Žakaitis 

 
(švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) 

METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2021 – 02 -25 Nr. ________ 

(data) 

Raseiniai 
(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) 

 

 

 

 

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 

2021 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.Inicijuoti RKKSC        

ūkinės veiklos efektyvinimą ir 

infrastruktūros gerinimą. 

8.1.1. Koordinuoti 

RKKSC pastato 

vykdomo renovacijos  

projekto „Neformaliojo 

ugdymosi galimybių 

didinimas 

modernizuojant Raseinių 

kūno kultūros ir sporto 

centrą” 

 procesą. 

8.1.2.Organizuoti  

stadiono teisėjų namelio  

vidaus  remontą. 

 

8.1.1.1. Nuolat stebimas 

RKKSC pastato renovacijos 

darbų procesas. 

8.1.1.2. Kokybiškai ir laiku 

atnaujinta pastato išorė. 

8.1.1.3. Geras estetinis vaizdas. 

8.1.1.4. Sumažėjusios šildymo 

išlaidos. 

 

 

8.1.2.1.Iki  2021 spalio 1d. 

atliktas stadiono teisėjų 

namelio vidaus remontas. 

 

8.2. Inicijuoti naujų Raseinių 

kūno kultūros ir sporto centro 

nuostatų rengimą,  atnaujinti 

pareigybių sąrašus. 

8.2.1.Sudaryti darbo 

grupę ir dalyvauti 

RKKSC nuostatų  

parengime. 

8.2.2. Atnaujinti 

(trenerių, sporto 

specialistų, 

administracijos) 

pareigybių sąrašus. 

 

8.2.1.1. Iki 2021 gruodžio 31 d. 

atnaujinti  RKKSC nuostatai, 

atitinkantys teisės aktų 

reikalavimus. 

8.2.2.1. Atnaujintas RKKSC 

pareigybių sąrašas. 

8.3.Užtikrinti sklandų ir 

efektyvų mokomojo treniruočių 

proceso vykdymą Raseinių kūno 

kultūros ir sporto centre.  

8.3.1. Išlaikyti RKKSC 

sportuojančiųjų 

moksleivių skaičių.  

8.3.2.  Siekti  aukštų 

sportinių rezultatų. 

Išugdyti Lietuvos  

čempionatų ir pirmenybių   

nugalėtojus ir 

prizininkus. 

8.3.1.1. Išlaikytas sporto centro 

auklėtinių skaičius (510 

sportininkų). 

8.3.2.1. 15 RKKSC sportininkų 

taps Lietuvos čempionatų, 

tarptautinių turnyrų ir 

pirmenybių nugalėtojais. 

 

 



 

8.3.3. Parengti  Lietuvos 

respublikos rinktinės 

narius. 

 

 

 

8.3.3.1. Parengti 4 (lengvosios 

atletikos, laisvųjų imtynių, 

kulkinio šaudymo) Lietuvos 

Respublikos rinktinės nariai. 

 

8.4. Gerinti informacinę sklaidą. 8.4.1. Atnaujinti 

internetinę svetainę,  

sukurti paskyrą 

socialiniuose tinkluose. 

8.4.2. Paskirti asmenį už 

informacinės sistemos 

tvarkymą.  

8.4.1.1. Iki 2021 m. rugsėjo 1d. 

bus atnaujinta Raseinių KKSC 

internetinė  svetainė ir  sukurta 

paskyra socialiniuose tinkluose. 

8.4.1.2. Paskirtas asmuo, 

prižiūrima ir nuolat 

atnaujinama RKKSC 

informacija. 

     

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. Gali neužtekti stadiono teisėjų nameliui lėšų pilnam vidaus remontui. 

9.2.  Dėl COVID-19 pandemijos gali būti nevykdomos varžybos, tai gali sutrukdyti pasiekti  

užbrėžtą sportinių laimėjimų  skaičių. 

9.3. 

 

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. 

____________________                 __________                    _________________         __________ 

 


