
Valstybinių ir savivaldybių švietimo 

įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) 

vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjų veiklos 

vertinimo nuostatų 

1 priedas 

 

UTENOS   ŠVIETIMO  CENTRAS 

(švietimo įstaigos pavadinimas) 

  

VITALIJA  BUJANAUSKIENĖ 

(švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) 

 

2021 m.  vasario 26 d. Nr. VP- 241 

Utena 

 

2021 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 ir organizuoti 

pagalbos teikimą mokykloms 

rengiantis ugdymo turinio 

atnaujinimui. 

Suburta  pedagogų 

bendruomenė naujovių 

sklaidai ir kolegialiam 

dalykinių ir profesinių 

kompetencijų tobulinimui, į 

kurią įsitraukia visų rajono 

metodinių būrelių nariai.  

Parengtas atnaujinto ugdymo 

turinio sklaidos planas. 

Parengta ilgalaikė mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo 

programa orientuota į bendrųjų 

kompetencijų sampratos 

didinimą. 

 Organizuotos mokytojų 

diskusijos dėl bendrųjų 

kompetencijų ugdymo rajono 

metodiniuose būreliuose. (Ne 

mažiau 20 renginių per 2021 

metus) 

8.2. Užtikrinti nacionalinio 

švietimo projekto „Lyderių 

laikas 3” Utenos rajono 

kūrybinės komandos pokyčio 

projekto sklandų 

įgyvendinimą mokytojų 

profesinio tobulėjimo 

aspektu. 

Patobulintos Utenos rajono  

mokytojų profesinės 

kompetencijos   

universalaus mokymosi 

dizaino strategijos diegimui 

ugdymo procese. 

Baigta įgyvendinti 

kvalifikacijos tobulinimo 

programa „Universalaus 

dizaino mokymuisi strategijos 

diegimas„ (du programos 

moduliai per 2021 m I-II 

ketvirčius). 

Ne mažiau kaip 80 proc. nuo 

pradėjusiųjų mokytis įgis UMD 

kompetencijas 

Parengta programa ir įvykusi  

baigiamoji projekto 

konferencija (2021 m. II k.)   



8.3. Utenos regioninio atviros 

prieigos STEAM centro 

atidarymas. 

Parengta 7-12 kl. mokinių 

gamtos ir tiksliųjų mokslų 

kompetencijų ugdymo bazė. 

 

Parengti dokumentai padalinio 

įsteigimui (nuostatai, 

pareigybių aprašymais). 

 (2021 IV ketvirtis) 

Parengtas  STEAM centro 

įveiklinimo planas 

savivaldybėje.  

(2021 m.  II ketv.)  

 

8.4. Stiprinti rajono 

pedagoginės bendruomenės  

pasirengimą įtraukčiai 

švietime. 

Gerinamas pedagogų ir 

švietimo pagalbos 

specialistų pasirengimas 

įtraukčiai švietime;  

formuojamos teigiamos 

nuostatos ir pozityvus 

požiūris į įtraukųjį švietimą; 

paviešinta informacija apie 

įtrauktį švietime ir 

sėkmingas mokyklų patirtis. 

 Atliktas   požiūrio į įtrauktį 

tyrimas (2021 m. II-as 

pusmetis) 

Parengtos dvi  ilgalaikės ne 

 mažiau kaip 40 val. 

kvalifikacijos tobulinimo 

programos švietimo įstaigų 

darbuotojams.  

(2021 m. I-II pusmetis).  

Ne mažiau kaip 10 proc. rajono 

mokytojų pradeda taikyti UMD 

savo pamokose. 

 

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.  

9.2.  

9.3. 

________________________ 


