
 

 

 
Šiaulių rajono savivaldybės vaikų / mokinių 

olimpiadų, konkursų ir kitų renginių 

organizavimo, vykdymo, apdovanojimo, gabių 

vaikų / mokinių, jų tėvų (globėjų) bei 

rezultatyviai dirbančių mokytojų skatinimo ir 

abiturientų pagerbimo tvarkos aprašo  

7 priedas  

 

  

REZULTATYVIAI DIRBANČIŲ SAVIVALDYBĖS MOKYTOJŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

  

  

Mokytojo vardas pavardė, mokomasis dalykas, kvalifikacinė kategorija, ugdymo įstaiga  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijus Vertinant atitiktį vertinimo kriterijui galimi skirti balai

1
 Skiriami balai 

1. 
Parengtų šalies Savivaldybės etapų ir finalinių etapų I–III vietų 

laimėtojų skaičius 

I vietos laimėtojas – 3 balai  

II  vietos laimėtojas – 2 balai  

III  vietos laimėtojas – 1 balas  

 

2. 

 

Pagal Grafiką parengtų Savivaldybės renginių, kuriuose 

dalyvavo ne mažiau, kaip 4 Mokyklų mokiniai, I–III vietų 

laimėtojų skaičius 

I vietos laimėtojas – 1,5 balai  

II vietos laimėtojas – 1 balas  

                                                           
1
 Skiriant balus atsižvelgiama į laimėtojų, parengtų programų ir kt. skaičių, pvz. jei mokytojas parengė tris I vietos laimėtojus, jam skiriami 9 balai. 

 



 

 

III  vietos laimėtojas – 0,5 balai  

 
3. 

Savivaldybės mokomųjų dalykų mokytojų metodiniame 

būrelyje užimamos pareigos (pirmininkas, pirmininko 

pavaduotojas, sekretorius, tarybos narys) 

Metodinio būrelio pirmininkas – 10 balų  

Metodinio būrelio pirmininko pavaduotojas – 5 balai  

Metodinio būrelio sekretorius – 3 balai  

Metodinio būrelio tarybos narys – 1 balas 
 

4. 
Respublikinių, tarptautinių konkursų, viktorinų, projektų, 

konferencijų ir pan. organizavimas 

Organizuotas tarptautinis renginys – 2 balai  

Organizuotas respublikinis renginys – 1 balas  

5. Projektų, skirtų aktyvinti metodinę veiklą Savivaldybėje, 

rengimas ir įgyvendinimas 
Parengtas ir įgyvendintas projektas – 3 balai 

 

 
6. 

Ilgalaikių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų 

rengimas ir / ar įgyvendinimas; programų vertinimas 

Programos parengimas – 3 balai  

Programos įgyvendinimas – 3 balai  

Programos vertinimas – 1 balas  

7. 
Kokybiškas metodinis darbas, iniciatyvumas dalyvaujant 

kolegų komandiniame darbe 

Aktyvus dalyvavimas metodinėje veikloje – 2 balai (veiklų 

būrelio nariams organizavimas, skaityti pranešimai 

metodinio pasitarimo metu) 

 

8. Užduočių, skirtų Savivaldybės dalykinėms olimpiadoms, 

rengimas 
Užduočių parengimas vienai olimpiadai – 3 balai 

 

9. Darbas komisijos darbe, vertinant šalies ir Savivaldybės 

renginių dalyvių darbus 
Darbas komisijos darbe vertinant vieną olimpiadą – 1 balas 

 



 

 

10. 
Dalyvavimas komandinėje veikloje rengiant metodinę veiklą 

reglamentuojančius dokumentus Savivaldybėje 
Dalyvavimas vienoje darbo grupėje – 2 balai 

 

11. 
Medžiagos, susijusios su metodine veikla parengimas ir sklaida 

Savivaldybėje ir už jos ribų 

Medžiagos parengimas ir sklaida už Savivaldybės ribų – 3 

balai 

 

Medžiagos parengimas ir sklaida Savivaldybėje – 2 balai 
 

12. 

Vestos atviros pamokos šalies mokytojams Viena atvira pamoka – 2 balai  

Vestos atviros pamokos Savivaldybės mokytojams Viena atvira pamoka – 1 balas  

13. Kryptingas įtraukiojo ugdymo idėjų įgyvendinimas Mokykloje Įgyvendinta idėja – 1 balas  

14. Kiti, su metodinės veiklos tobulinimu Savivaldybėje susiję, 

atlikti reikšmingi darbai 
Vienas darbas – 1 balas 

 

Iš viso:  

 

Pateikti duomenys yra teisingi       

 

              Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos direktorius 

 ____________________                                                                                                              (Vardas, pavardė) 

                
(parašas)                                                                                                                                                                                               (pareigos, vardas pavardė)

 

 

 

 

  

Komisijos pirmininkas: 

  

 

 ____________________                                                                                     _____________________________________ 

                
(parašas)                                                                                                                                                                                               (pareigos, vardas pavardė) 



 

 

  

Komisijos nariai: 

  

____________________                                                                                     _____________________________________ 
parašas)                                                                                                                                                                                                         (pareigos, vardas pavardė)

  

 

____________________                                                                                     _____________________________________ 
parašas)                                                                                                                                                                                                         (pareigos, vardas pavardė)

  

 

____________________                                                                                     _____________________________________ 
parašas)                                                                                                                                                                                                         (pareigos, vardas pavardė)

  

 

____________________                                                                                     _____________________________________ 
parašas)                                                                                                                                                                                                         (pareigos, vardas pavardė)

  

 

____________________                                                                                     _____________________________________ 
parašas)                                                                                                                                                                                                         (pareigos, vardas pavardė)

  

 

____________________                                                                                     _____________________________________ 
parašas)                                                                                                                                                                                                         (pareigos, vardas pavardė)

  

 

____________________                                                                                     _____________________________________ 
parašas)                                                                                                                                                                                                         (pareigos, vardas pavardė)

  

 

____________________                                                                                     _____________________________________ 
parašas)                                                                                                                                                                                                         (pareigos, vardas pavardė

 


