
Valstybiniq ir savivaldybiq Svietimo

lstaigq (i5skyrus aukSt4sias mokyklas)
vadovq, jq pavaduotojq ugdymui, ugdymE

organrzuojandiq skyriq vedejq veiklos

veninimo nuostatU

l Priedas

(svietimo istaigos (iSskyrus aukitqjq mokykl4) vadovo metq veiklos ataskaitos forma)

Bf Klaipddos futbolo sporto mokykla
(Svietimo istaigos Pavadinimas)

Audrius Zuta
(Svietimo istaigos vadovo vardas ir pavarde)

METU VEIKLOS ATASKAITA

2021 -02- Nr.
(data)

Klaipeda
(sudarymo vleta)

I SKYRIUS

II SKYRIUS

METV VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

STRATEGINIOPLANOIRMETINIOVEIKLOSPLANOIGYVENDINIMAS

(SvjetimoistaigosstrateginioplanoirmetinioveiklosplanojgyvendinimokryptySirsvariausireZultataibeirodikliai)

veiklos rezultatai
Pasiekti rezultatai ir

jq rodikliai
Rezultatq vertinimo rodikliai

(kuriais vadovaujantis veninama.
S iektin i rezu ltarai

i5 dalies d6l nu



Fove,ks ivietimo istaigos veiklai
UZduotvs / veiklos

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir n ustatytos, bet ivYkdYtos
ei buvo atlikta papildomq, s veiklos rezultatams

ertinimas

III SKYRIUS

GEBEJIMV ATLIKTI PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS
VERTINIMAS

IV SKYRJUS

PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS TSIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

Pasiekti rezultatai ir
jq rodikliai

Rerultutq veninimo rodik lia i

(kuriais vadovaujantis veninama,Siektini rezultatai

5, Gebdjimq atlikti pareigyb6s apraSyme nustatytas funkcijas vertinimas

pitdoma. aptariant ataskaitq) -. . . . -

Verl lnlmo Krllerllal liZytimat atitinkamas
langelis:

I - nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;

3 - gerat;

4 - labai gerai 
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6. t'Vir* urd*ty. D'ykdyto' i' uittijo kai kutiugt 
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?2. u-zauory. 
's "smes 

ivykdyt. arba viena neivykdyla pagal sutartus

vertinimo rodiklius ,

6J It ykdy*

PaZYmimas
atitinkanas langelis

Labai gerai tr

Gerai n

Patenkinamai D

Nepatenkinamai E

tobulinti



V SKVRIUS
VEIKLOS UZDUOTYS' REZULTATAI IR RODIKLIAIKITU METU

8. Kitq metq uiduotYs
nuStalorrrus

UZduotys

8.1 . Uztikrinti sklandq Futbolo

mokyklos Perejim4 i5

biudZetines i vieS4jq istaigq

8.2. Parengti nauj4 vie5osios

istaigos KlaiPedos futbolo

mokyklos valdYmo strukt[rq

8.3. UZtikrinti nePertraukiam4

ugdomoj o Proceso organizavim4

Siektini rezultatai

Sklandus ir nuoseklus

organizacinis darbas

perejimo i5 biudZetines i
vie54j4 istaig4 laikotarPiu

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis

vertinama, ar nustat)'tos

uZduotls ivJkclYlssL-
I. lkl Darbo KooeKse nustatytl'l

terminq informuoti ir isPeti

istaigos darbuotoj us aPie

teisinio statuso Pasikeitim4.
2. Iki 2021-03-15 atlikti
mokyklos ilgalaikio ir
trumpalaikio turto

inventorizacij 4 bei Pateikti
invento rizac in ius aPra5us Tuno

skyriui.
3. Iki 2021-03-31 mokYklos

darbuotojams ParuoSti
atnaujintas sutartis. susij usias

su perejimu i5 biudZetines i
vieSaia istai94.

1. Iki 2021-03-31 vie5osios

!staigos savininkui - KlaiPedos

m. savivaldYbei, Pateikti nauj4

vieSosios istaigos KlaiPedos

futbolo mokYklos valdYmo

struktiir4.
2. Iki 2021 -03 -3 1 KlaiPedos m'

savivaldybei Pateikti naujq

pareigybiq s4ra54.

I

I Iki 2o2l -03-31 parengtr nauJ4

I vieSosios istaigos KlaiPedos

I futbolo mokYklos jaunimo

I ugdymo programE. alitinkan'iE

I r-nn ttuUq ir akademijq

J licencijavimo kriterij us

Parengta nauj a vieSosios

jstaigos KlaiPedos

futbolo mokYklos

valdymo struktura,

atitinkanti vieSosios

lstaigos reikalavimus

KokybiSkas ugdomojo
proceso paslaugr.l

teikimas, atsiZvelgiant i
,,Anderlecht" jaunimo

ugdymo slstemos

rekomendacijas

9, Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali

tur6ti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)
(oildoma suderinus su svietimo istaigos vadovu)

buti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali

9.2. Teises aktq Pasikeitimai.

9.3. UZsitqsgs Futbolo mokyklos rekonstrukcijot !ryT'*



VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

10. fvertinimas, jo pagrindimas ir sillymai:

(mokykloje - mokyklos tarybos (parasas)

igaliotas asmuo, !vietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo /
darbuotojq atstovavimq igyvendinantis asmuo)

11, fvertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai:

(vardas ir pavardd) (data)

ftaiifin6 su[iiio lriiigoii*inint o (pt"s"t (vardas ir pavard€) (dala)

teises ir pareigas igyvendinandios institucijos
(dalyviq susirinkimo) igalioto asmens pareigosi

savivaldybds Svietimo istaigos atveju - meras)

Galutinis metq veiklos ataskaitos Ivertinimas

SusipaZinau.

1sui.tit*lttuigotvadovopareigos) (parasas) (vardas ir pavarde) (data)


