
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) 

 
GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRAS 

(švietimo įstaigos pavadinimas) 
DIREKTORĖ BIRUTĖ NAVIKIENĖ 
(švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) 

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

2021-01-15 
(data) 

Gelgaudiškis 
(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. Saugios 
ugdymosi 
aplinkos 
mokiniams 
kūrimas ir 
tobulinimas.  

Atlikti 
bendrabučio 
vidaus patalpų 
slenksčių 
šalinimo 
darbus. 
Kurti naują 
edukacinė 
aplinka „Lauko 
klasė“. 

Centro savivalda 
ir bendruomenė 
įsijungia į naujų 
edukacinių erdvių 
kūrimą. Mokytojų 
ir Cento tarybų 
posėdžių 
protokolai. 
Pradėta kurti 
„Lauko klasė“. 

1. Vadovavau Strateginio planavimo 
darbo grupės susirinkimui (2020-01-03 
protokolas Nr. 1). Pagal iškeltus 
strateginius tikslus ir uždavinius aptarta 
ir sudaryta 2020 metų veiklos programa, 
numatomos saugios aplinkos kūrimo 
priemonės. 
2. Veiklos programą pristačiau Centro 
tarybai. 2020-01-31 suderinta Centro 
tarybos posėdyje protokolo Nr. V2-1. 
3. 2020-02-07 centro direktoriaus 
įsakymu Nr. V-3 patvirtinau 2020 metų 
veiklos programą. 



4. Parengiau ir patvirtinau (2020-03-24 
įsakymas Nr. V-8) Gelgaudiškio 
„Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro 
bendrojo ugdymo organizavimo 
nuotoliniu būdu taisykles, kuriose 
nustatyta saugios ugdymo aplinkos 
sudarymo ir laikymosi tvarka.  
5. Vadovavau strateginio planavimo 
darbo grupei, kuri koregavo Veiklos 
programos priemones, jas pristačiau 
Mokytojų tarybai. 2020-08-30 Mokytojų 
tarybos posėdyje pritarta Nr. V3-4. 
6. Parengiau saugaus ugdymo proceso 
organizavimo tvarkos aprašą ir jį 
patvirtinau 2020-08-31 įsakymas Nr. V-
12 „Dėl 2020-2021 mokslo metų 
ugdymo proceso organizavimo 
koronaviruso epidemijos metu tvarkos 
aprašo patvirtinimo“. Su tvarkos aprašu 
supažindinau darbuotojus Visuotiniame 
darbuotojų susirinkime (2020-08-31 Nr. 
2) 
7. 2020-08-31 Mokytojų metodinės 
grupės posėdžio protokolas Nr. MG-3 
pritarta klasės vadovų darbo planams, 
kuriuose numatomi saugaus elgesio 
mokymo užsiėmimai.  
8. Inicijavau 2020-09-07 Vaiko gerovės 
komisijos posėdyje Nr. VG-5 aptarti 
mokinių saugaus pavėžėjimo taisykles 
Covid -19 pandemijos metu ir jų 
laikymąsi. 
9. Vadovavau administracijos 
pasitarimui (2020-04-30 protokolo Nr. 
A- 4), kuriame aptarėme ir suderinome 
Lauko klasės rengimo darbus, 
gyvenamųjų ir ugdymo patalpų 
pritaikymą, reikalingų prietaisų ir 
priemonių pirkimą. 
Mažos vertės viešojo pirkimo pažymos: 
2020-07-01 Nr. 33 
2020-08-25 Nr. 48 
Mokyklos II aukšto grindys pakeistos 
atsparia smūgiams, neslidžia vinilo 
danga. Gyvenamosios patalpos, 
slenksčiai pritaikyti mokinių fiziniams 
poreikiams.  
Mažos vertės viešojo pirkimo pažyma 
2020-06-12 Nr. 26 



10. Organizavau ir vadovavau. 
Visuotiniam darbuotojų susirinkimui 
(2020-06-06 Nr. 1) dėl darbuotojų darbo 
ir saugos reikalavimų Covid -19 
pandemijos metu.  

1.2. Užtikrinti 
efektyvų 
Centro 
veiklos 
valdymą. 

Atsižvelgiant į 
Centro 
strateginio 
plano tikslus 
parengti 2020 
m. Centro 
veiklos 
programą.  
Pagal 
galiojančius 
teisės aktus 
parengti Darbo 
apmokėjimo 
tvarkos aprašą 
ir kitus vidaus 
tvarką 
reglamentuoja
nčius 
dokumentus 
(jeigu keičiasi 
teisės aktai). 

Strateginio 
planavimo darbo 
grupės 
susirinkimų, 
visuotinių 
susirinkimų, 
mokytojų tarybos 
posėdžių 
protokolai, 
parengti tvarkų 
aprašai 
Iki 2020 m. 
gruodžio 31 d. 
parengta 2020 m 
Centro strateginio 
veiklos plano 
įgyvendinimo 
ataskaita.  

1. Vadovavau Strateginio planavimo 
darbo grupei (susirinkimo 2020-01-03 
protokolas Nr. 1). Aptarta 2020 metų 
veiklos programa, numatytos priemonės 
veiklos tikslams, uždaviniams 
įgyvendinti. 
2.Strateginio planavimo darbo grupės 
parengtą 2020 metų veiklos programą 
pristačiau centro tarybai. Veiklos 
programa 2020-01-31 suderinta Centro 
tarybos posėdyje protokolo Nr. V2-1 
3. Mokytojų tarybos posėdžio metu 
pristačiau 2020 metų veiklos programą. 
2020-02-06 Mokytojų tarybos posėdžio 
Nr. V3-1 protokolu pritarta 2020 metų 
veiklos programai.  
4. 2020-02-07 centro direktoriaus 
įsakymu Nr. V-3 patvirtinau 2020 metų 
veiklos programa. 
5. Parengiau ir patvirtinau Ugdymo 
organizavimo nuotoliniu būdu 
priemonių planą. 2020-03-17 įsakymas 
Nr. V-4. 
6. Delegavau pareigas ir atsakomybę 
pedagogams ir aptarnaujančiam 
personalui paskelbto šalyje karantino 
metu. 2020-03-16 įsakymas Nr. V-6. 
7. Parengiau ir patvirtinau Bendrojo 
ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu 
taisykles. 2020-03-24 įsakymas Nr. V-8. 
8. Parengiau ir patvirtinau Higienos, 
dezinfekavimo ir darbo karantino 
laikotarpiu tvarkos aprašą. 2020-03-30 
įsakymas Nr. V-9.  
9. Parengiau ir patvirtinau 2020/2021 
m.m. ugdomojo proceso organizavimo 
koronaviruso epidemijos metu tvarkos 
aprašą. 2020-08-31 įsakymas Nr. V-12. 
10. Inicijavau pagal galiojančius teisės 
aktus Darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 
parengimą. Supažindinau Darbo tarybą 
su parengtu Darbo apmokėjimo tvarkos 
aprašu, kuriam Darbo taryba pritarė 
2020-08-28 Nr. DT-6. Aprašą 



patvirtinau įsakymu 2020-08-31 Nr. V-
13. 
11. Inicijavau Lėšų skiriamų iš valstybės 
biudžeto tikslinių dotacijų, biudžeto 
planavimo ir naudojimo tvarkos aprašo 
parengimą ir jį tvirtinau. 2020-08-31 
įsakymas Nr. V-14.  
12. Inicijavau Ugdymo plano 2020-2021 
m.m. rengimą, dalyvavau jį rengiant 
(2020-06-10 Ugdymo plano rengimo 
darbo grupės posėdis Nr. 1). 2020-2021 
m.m. ugdymo planą patvirtinau 2020-
09-01 įsakymas Nr. V-16.  
13. Parengiau Ugdomosios veiklos 
stebėsenos tvarkos aprašą. Stebėsenos 
rodiklių sąrašą ir jį patvirtinau. 2020-11-
18 įsakymas Nr. V-18, V-19. 
14. Inicijavau ir vadovavau 2021 metų 
veiklos programos rengimui. Strateginio 
planavimo darbo grupės susirinkimo 
2020-12-07 protokolo Nr. 2. Veiklos 
programą patvirtinau 2020-12-30 
įsakymas Nr. V-20.  
15. Parengiau 2020 metų centro veiklos 
ataskaitą ir pateikiau Šakių rajono 
savivaldybės tarybai. Su 2020 metų 
veiklos ataskaita pedagogai bus 
supažindinti Mokytojų tarybos posėdžio 
metu. 

1.3. Stiprinti 
ugdytinių 
integraciją į 
visuomenę 

Dalyvauti 5 
viešuose 
renginiuose 
(mugėse, 
šventėse, 
projektuose, 
parodose). 
Surengti 2 
mokinių darbų 
parodas už 
Centro ribų. 
Organizuoti 2 
respublikinius 
projektus 
specialiųjų 
ugdymosi 
poreikių 
turintiems 
mokiniams. 

Renginių skaičius, 
Centro ugdytinių 
ir pedagogų 
dalyvavusių 
renginiuose 
skaičius. 
Parodų skaičius, 
Centro mokinių, 
dalyvavusių 
parodose skaičius. 
Projektų skaičius, 
respublikos 
mokyklų ir 
dalyvių skaičius. 
 
 
 

1. Inicijavau Savarankiškumo ugdymo ir 
Socialinių įgūdžių ugdymo programų 
skirtų mokinių rengimui savarankiškam 
gyvenimui rengimą ir integravimą į 
socialinio pedagogo veiklą. (2020-02-07  
įsakymas Nr. V-3). 
2. Skatinau, pritariau ir sudariau sąlygas 
mokinių ir pedagogų dalyvavimui 
konkursuose, parodose, projektuose ir 
sporto varžybose:  
2.1. mokiniai dalyvavo 5 tarptautiniuose 
renginiuose. Vieną tarptautinį projektą 
organizavo centro pedagogai. Tvirtinau 
projekto nuostatus (2020-01-10 
įsakymas Nr. VM-2). 
Projektuose dalyvavo 50 mokinių ir 13 
pedagogų 
2.2. 27-oje respublikiniuose 
konkursuose, olimpiadose, parodose 
dalyvavo 325 mokiniai ir 81 pedagogas. 
Vidutiniškai vienas mokinys dalyvavo 4 



renginiuose. Pedagogai rengė mokinius 
vidutiniškai 3 renginiams.  
2.3. Sudariau galimybę mokiniams ir 
mokytojai dalyvauti 5-se respublikinėse 
sportinėse varžybose. Dalyvavo 57 
mokiniai ir kūno kultūros mokytoja. 
Vieną nuotolinį respublikinį sportinį 
renginį organizavo centras. Tvirtinau jo 
nuostatus 2020-05-18 įsakymas Nr. VM-
25. 
3. Sudariau ir patvirtinau 22 darbo 
grupes ugdomiesiems projektams rengti 
ir įgyvendinti. Projektuose dalyvavo visi 
centro mokiniai, vidutiniškai vienas 
mokinys dalyvavo 6 ugdomuosiuose 
projektuose. (Įsakymai 7.12 byloje). 
4. Skatinau ir sudariau sąlygas mokinių 
edukacinėms išvykoms. Tvirtinau 
įsakymu 12-os išvykų tikslą, skyriau 
lydinčius asmenis, pavedžiau 
supažindinti mokinius su saugiu elgesiu 
išvykos metu. (Įsakymai 7.12 byloje). 
5. Sudariau sąlygas organizuoti 3 
mokinių meninių darbų parodas. 2 
parodos eksponuotos Kauno klinikų 
Onkologinės ligoninės 
Konservatyviosios onkologijos skyriuje. 
1 paroda organizuota Gelgaudiškio 
dvare. Pritariau priemonių ir medžiagų 
įsigijimui. 
Mažos vertės pirkimų pažymos:  
2020-02-19 Nr. KS-1,2, 2020-04-21 Nr. 
KS-6. Priemonėms ir medžiagoms 
įsigyti buvo skirta 780 Eur.  

1.4. 
Kryptingai 
siekti 
mokytojų, 
pagalbos 
mokiniui 
specialistų, 
Centro 
vadovų 
bendrųjų ir 
dalykinių 
kompetencijų 
ūgties. 

Suorganizuoti 
2 bendrųjų ir 
dalykinių 
kompetencijų 
tobulinimo 
seminarai 
Centro 
pedagogams. 
Parengta 5 
programos ir 
organizuota 5 
kvalifikacijos 
tobulinimo 
renginių 
specialiesiems 
pedagogams, 

Centro pedagogų, 
dalyvavusių 
organizuotuose 
seminaruose 
skaičius.  
Centro parengtų 
kvalifikacijos 
tobulinimo 
programų ir 
dalyvių skaičius. 
 

Vadovauju Mokytojų ir pagalbos 
mokiniui specialistų atestacijos 
komisijai ir sudarau sąlygas mokytojams 
ir pagalbos mokiniui specialistams 
tobulinti savo profesinę kvalifikaciją, 
vedu kvalifikacijos tobulinimo renginių 
registraciją ir apskaitą |(byla 3.12). 
Centro pedagogams ir pagalbos 
mokiniui specialistams buvo 
suorganizuoti 3 kvalifikacijos 
tobulinimo seminarai: “Bendruomenės 
narių bendravimo, bendradarbiavimo, 
tarpusavio santykių bei streso įveikimo 
ypatumai ugdant specialiųjų poreikių 
vaikus“ (2020-03-12) dalyvavo 22 
pedagogai. 



bendrojo 
ugdymo 
mokyklų 
mokytojams, 
pagalbos 
mokiniui 
specialistams. 

„Neurotinio vystymosi pasekmės 
mokinių intelektiniam funkcionavimui“ 
(2020-06-16) dalyvavo 33 pedagogai ir 
pagalbos mokiniui specialistai. 
„Vaikų elgesio ir emocijų sutrikimai. 
Kaip galima pasitelkti Psichologines 
strategijas?“(2020-12-30) dalyvavo 30 
pedagogų ir pagalbos mokiniui 
specialistų. Vidutiniškai vienas 
pedagogas ar pagalbos mokiniui 
specialistas savo profesinę kvalifikaciją 
kėlė 7,6 karto.  

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

Užduotys Priežastys, rizikos  
2.1. Parengta 5 programos ir organizuota 5 
kvalifikacijos tobulinimo renginių 
specialiesiems pedagogams, bendrojo 
ugdymo mokyklų mokytojams, pagalbos 
mokiniui specialistams 

Centras planavo pagal respublikos ugdymo 
įstaigų poreikį surengti seminarus – praktikumus 
emocijų/elgesio sutrikimų turinčių mokinių 
ugdymo(si) klausimais. 2020 m. kovo mėnesį 
paskelbus šalyje karantiną ir nutraukus kontaktinį 
darbą įstaigose išnyko poreikis ir galimybės. 
Tačiau savo pedagoginio-metodinio darbo 
patirtimi buvo dalintasi žurnale „Viltis“ . Per 
metus išėjo 4 žurnalai ir centras turėjo savo 
rubriką „Gelgaudiškio „Šaltinis“ – pagalbos 
kitokiems vaikams versmė“. 2020-01-17 Nr. 1. 
pasirašiau sutartį su žurnalo „Viltis“ redakcija 

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. Nuotolinio ugdymo organizavimas Parengti ugdymo ir darbo tvarkų aprašai 

Covid-19 pandemijos metu. Pagerėjo 
pedagogų ir mokinių kompiuterinio 
raštingumo įgūdžiai. Centras gavo 5 
planšetes. 

3.2. Centras dalyvavo Nacionalinės švietimo 
agentūros projekte „Specialiosios mokymo 
priemonės. Jų pritaikymas, atsižvelgiant į mokinių 
specialiuosius ugdymo(si) poreikius“ 

Centras gavo naujausias specialiąsias 
mokymo priemones už 31773.98 Eur 
(Valstybės turto panaudos sutartis 2020-
11-25 Nr. 2ESF14-6). Centro specialistai 
vedė 6 dviejų dienų seminarus 
respublikos pedagogams ir pagalbos 
mokiniui specialistams ir supažindino 
juos su priemonių naudojimo paskirtimi, 



mokinių negalėmis ir jų įveika. 
Seminaruose dalyvavo 137 pedagogai. 

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. Šiuolaikinės švietimo strategijos. 
7.2. Vadovavimas įstaigai, kolektyvo strateginio mąstymo skatinimas. 

 



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. Kurti saugią centro emocinę  
ir fizinę aplinką. 

Organizuoti veiksmingą 
socialinę pedagoginę 
psichologinę, specialiąją 
pagalbą mokiniams. 
Konsultuoti tėvus 
(globėjus, rūpintojus).  

Gavusių socialinę pedagoginę, 
psichologinę, specialiąją 
pagalbą mokinių skaičius. 
Prevencinių programų, veiklų, 
saugumą centre užtikrinančių 
renginių skaičius. Pritaikyta 
fizinė aplinka žymią ir labai 
žymią intelekto negalią 
turintiems mokiniams. 

8.2. Tobulinti ugdymo kokybę, 
atsižvelgiant į mokinių 
poreikius, mokymosi galimybes. 

Vykdyti individualios 
mokinių pažangos 
stebėseną. Organizuoti 
patyriminio mokymo 
pamokas, užsiėmimus  
netradicinėse erdvėse, 
edukacinėse išvykose, 
integruotose pamokose 

90 % pedagogų veda 
patyriminio mokymo 
užsiėmimus. 5-10 klasių 
mokinių bendras klasės 
pažangumas ne mažesnis kaip 7 
balai.  

8.3. Tenkinti mokinių 
neformaliojo švietimo poreikius 

Tirti mokinių 
neformaliojo ugdymo 
poreikį. Siūlyti 
programas įvairių 
poreikių tenkinimui. 

Ne mažiau kaip 50 % 
neformaliojo švietimo būrelių  
vadovų ir mokinių dalyvauja 
kitų įstaigų organizuojamuose 
konkursuose, parodose, 
olimpiadose. 

8.4. Tęsti efektyvaus Centro 
veiklos valdymą. 

Atsižvelgiant į Centro 
strateginio plano tikslus 
parengti 2021 m. Centro 
veiklos programą.  
Pagal galiojančius teisės 
aktus parengti centro 
veiklos tvarkų aprašus.  

Strateginio planavimo darbo 
grupės susirinkimai, visuotinių 
susirinkimų, mokytojų tarybos 
posėdžių protokolai, parengti 
tvarkų aprašai 
Iki 2021 m. sausio 4 d. 
parengtas 2021 m Centro 
veiklos planas.  

8.5.   
 
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. 

 
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:  _____________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 
Šakių rajono savivaldybės meras              _________               Edgaras Pilypaitis       __________ 
(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. 
Direktorė                                            __________                 Birutė Navikienė 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas, pavardė) 


