
Valstybinių (išskyrus aukštąsias mokyklas) ir savivaldybių 
mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą 
organizuojančių skyrių vedėjų atestacijos nuostatų 
9 priedas 

 
(Valstybinių (išskyrus aukštąsias mokyklas) ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos ir kompetencijos 

atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai pagrindimo ataskaitos forma) 
 

____________________________________________ 
(dokumento sudarytojo (mokyklos) pavadinimas) 

 
VALSTYBINIŲ (IŠSKYRUS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS) IR SAVIVALDYBIŲ MOKYKLŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ UGDYMUI, UGDYMĄ 

ORGANIZUOJANČIŲ SKYRIŲ VEDĖJŲ VEIKLOS IR KOMPETENCIJOS ATITIKTIES TURIMAI KVALIFIKACINEI KATEGORIJAI PAGRINDIMO 
ATASKAITA 

____________Nr.____________ 
(data) 

____________________________________ 
(dokumento sudarymo vieta) 

 
Vadovo vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas _____________________________________________________________________________________ 
Turima kvalifikacinė kategorija ___________________________________________________________________________________________________ 
Atestacijos (buvusios) data ___________________________ Mokyklos vadovo atestacijos pažymėjimo Nr._______________________________________ 
 

1 kriterijus. Švietimo politikos išmanymas, mokyklos veiklos planavimas ir įgyvendinimas (privalomas mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių 
vedėjams) 
Kompetencija 
pagal turimą kategoriją 

Vadovo veiklos faktai, jų 
pagrindimas

Mokyklos veiklos rezultatai, jų pagrindimas

 
 

  

 
2 kriterijus. Vadovo veikla formuojant ir keičiant mokyklos kultūrą (privalomas mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjams) 
Kompetencija 
pagal turimą kategoriją 

Vadovo veiklos faktai, jų 
pagrindimas

Mokyklos veiklos rezultatai, jų pagrindimas

 
 

  

 
4 kriterijus. Mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimas ir gautų duomenų naudojimas veiklai tobulinti (privalomas mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą 
organizuojančių skyrių vedėjams) 
Kompetencija 
pagal turimą kategoriją 

Vadovo veiklos faktai, jų 
pagrindimas

Mokyklos veiklos rezultatai, jų pagrindimas

 
 

  

 



6 kriterijus. Ugdymo turinio vadyba (privalomas mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjams)
Kompetencija 
pagal turimą kategoriją 

Vadovo veiklos faktai, jų 
pagrindimas

Mokyklos veiklos rezultatai, jų pagrindimas

 
 

  

 
8 kriterijus. Mokinių saugumo ir lygių galimybių užtikrinimas (privalomas mokyklų vadovų pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjams)
Kompetencija 
pagal turimą kategoriją 

Vadovo veiklos faktai, jų 
pagrindimas

Mokyklos veiklos rezultatai, jų pagrindimas

 
 

  

 
12 kriterijus. Turto ir lėšų administravimas ir valdymas (privalomas mokyklų vadovams)
Kompetencija 
pagal turimą kategoriją 

Vadovo veiklos faktai, jų 
pagrindimas

Mokyklos veiklos rezultatai, jų pagrindimas

 
 

  

 
(Pareigų pavadinimas)                                    (Parašas)                                                (Vardas ir pavardė)  
 
Rekomendacijos dėl atitikties kvalifikacinei kategorijai: 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
(Vertintojo pareigos)                                     (Parašas)                                                (Vardas ir pavardė)  
 
(Vertintojo pareigos)                                     (Parašas)                                                (Vardas ir pavardė)  
 


