
 

 

 

Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų  

(išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų  

pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių  

skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų 

priedas 

 

(Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, pavaduotojų ugdymui, 

ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo išvados forma) 

 

VISAGINO SPORTO CENTRAS 

 

DIREKTORIAUS NIKOLAJAUS CHARLAMOVO 

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA 

 

2018-04-___ Nr. ________ 

Visaginas 

 

 

I SKYRIUS 

PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metinės užduotys 

(toliau – užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

    

 

2. Einamųjų metų uţduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

2.1. Pritaikyti (įrengti) 

Visagino sporto centro pastato, 

esančio adresu Parko g. 2A,  

patalpas žmonėms su negalia 

varžybų organizavimui ir 

vykdymui. 

Visagino sporto centro pastato, 

esančio adresu Parko g. 2A,  

patalpos pritaikytos žmonėms 

su negalia, ten gali vykti 

neįgaliesiems organizuojamos 

varžybos, treniruotės, kiti 

užsiėmimai. 

Iki 2018 m. gruodžio 31 d. 

Visagino sporto centro pastate, 

esančiame adresu Parko g. 2A, 

įrengta ir naudojama sanitarinė 

patalpa, skirta neįgaliesiems.  

2.2. Sudaryti sąlygas, skatinti ir 

motyvuoti Visagino sporto 

centro trenerius, mokytojus, 

specialistus tobulinti savo 

dalykines ir kitas funkcijoms 

vykdyti būtinas kompetencijas 

pagal po Visagino sporto 

centro veiklos kokybės išorinio 

vertinimo suformuotas 

prioritetines sritis ir pasirinktas 

temas. 

Pagal iš anksto aptartą ir 

Centro direktoriaus patvirtintą 

Visagino sporto centro 

kvalifikacijos tobulinimo planą 

Centro specialistai tobulina 

savo kompetencijas, tai  

įvairiomis formomis yra 

skatinama Centro vadovo, 

sudaromos tinkamos sąlygos 

kvalifikacijos tobulinimui.  

Visagino sporto centre 

Iki 2018 m. liepos 1 d. parengtas, 

su Centro savivaldos 

institucijomis aptartas, su 

kuruojančiu savivaldybės 

administracijos padaliniu 

(specialistu) suderintas ir Centro 

direktoriaus įsakymu patvirtintas 

Visagino sporto centro 

kvalifikacijos tobulinimo planas 

su prioritetais 2018 metams. Iki 

2018 m. gruodžio 31 d. Visagino 
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formuojama tęstinio 

mokymosi, nuolatinio 

kompetencijų atnaujinimo 

kultūra. 

sporto centro kvalifikacijos 

tobulinimo plano priemonės 2018 

metams įgyvendintos 100 proc., 

parengtas plano 2019 metams 

projektas. 

2.3. Organizuoti tarptautinius 

turnyrus mieste. 

Mieste organizuojami 

tarptautiniai sporto turnyrai, 

sudaromos galimybės Centro 

ugdytiniams išbandyti savo 

jėgas, į miestą atvyksta 

jaunieji sportininkai iš įvairių 

šalių. 

Iki 2018 m. gruodžio 31 d. pagal 

kalendorinį planą sėkmingai 

organizuota ne mažiau kaip 10 

tarptautinių turnyrų. 

2.4. Dalyvauti rašant projektus 

Kūno kultūros ir sporto rėmimo 

fondui, Lietuvos futbolo 

federacijai, Utenos apskrities 

futbolo asociacijai. 

Stiprinama Centro materialinė 

bazė, ugdymo proceso 

aprūpinimas, tam 

pritraukiamos nebiudžetinės 

lėšos. Stiprėja Centro 

darbuotojų projektinis 

raštingumas, atsiranda daugiau 

galimybių veiklos formų 

įvairovei, kokybei. 

Iki 2018 metų pabaigos 

inicijuota, parengta ir pateikta 

fondams/programoms ne mažiau 

kaip 2 projektai. Laimėjimo 

atveju – iki finansinių metų 

pabaigos sėkmingai įgyvendinti, 

tinkamai pateiktos jų dalykinės ir 

finansinės ataskaitos. 

2.5. Sudaryti „Olimpinės 

dienos“ renginio nuostatus. 

Pasirengta nuo 2019 metų 

Visagine organizuoti 

„Olimpinę dieną“. 

Iki 2018 m. gruodžio 31 d. 

parengti, patvirtinti ir viešai 

Centro interneto svetainėje 

paskelbti „Olimpinės dienos“ 

organizavimo Visagine nuostatai. 

 

3. Rizika, kuriai esant nustatytos uţduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti 

neigiamos įtakos šioms uţduotims įvykdyti) 

(pildoma kartu suderinus su valstybinės ir savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias 

mokyklas) (toliau – švietimo įstaiga) vadovu, vadovo pavaduotoju ugdymui, ugdymą 

organizuojančio skyriaus vedėju) 

3.1. Nepakankamas finansavimas užduotims įgyvendinti. 

3.2. Pernelyg didelė konkurencija projektų konkursuose, projektai nefinansuoti. 

3.3. Ilgalaikis vadovo ir/ar jo atsakingų darbuotojų nedarbingumas. 

 

II SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŢDUOTIS VERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ 

TOBULINIMAS 

 

4. Pasiektų rezultatų vykdant uţduotis vertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

4.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo 

rodiklius 
Labai gerai □ 

4.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai □ 

4.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai □ 

4.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai □ 
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5. Pasiūlymai, kurios kompetencijos turėtų būti tobulinamos 

(nurodoma, kokie ar kurios srities mokymai siūlomi) 

 

 

 

III SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

6. Vertinimo pagrindimas ir siūlymai: - ______________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

 

 

 

Savivaldybės merė   Dalia Štraupaitė 2018-04-____ 

    

 

 

Centro direktorius                                                                Nikolaj Charlamov             2018-04-____ 

 

 

 

 

 

 

 
Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku/nesutinku: 
(ko nereikia, išbraukti) 

 

______________________  __________  _________________  __________ 
(pavaduotojo ugdymui, ugdymą  

organizuojančio skyriaus vedėjo pareigos)  (parašas)  (vardas ir pavardė)  (data) 

 

Veiklos vertinimo išvadai pritarta/nepritarta: 
 (ko nereikia, išbraukti) 

 

____________________  __________  _________________  __________ 
(Darbuotojų atstovavimą  (parašas)  (vardas ir pavardė)   (data)  

įgyvendinančio asmens pareigos) 

 

 

Galutinė veiklos vertinimo išvada ______________________. 

 

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

______________ 

 


