
 

 

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) 

 

KAIŠIADORIŲ R. RUMŠIŠKIŲ LOPŠELIS-DARŢELIS 
(švietimo įstaigos pavadinimas) 

 

LIUDMILOS RADZEVIČIENĖS 
(švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) 

 

METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2021-01-18  Nr. ________  

                                                             (data) 
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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Įgyvendinant Rumšiškių lopšelio-darţelio 2020-2022 m. strateginio plano tikslus ir tęsdami 2020 

m. veiklos plano įgyvendinimo kryptis siekėme: 

1. Uţtikrinti ir kryptingai siekti individualios vaiko paţangos, uţtikrinant kokybišką ugdymą, 

atitinkantį kiekvieno vaiko vystymosi raidą. 

Įgyvendinant šį tikslą siekėme: uţtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų  

kokybišką įgyvendinimą, diegiant inovatyvias ugdymo(si) formas ir metodus, rūpinantis vaikų 

sveikata ir saugumu, kuriant ir įgyvendinant papildomų kompetencijų, specialiojo ugdymo, 

saviraiškos poreikių tenkinimo programas ir projektus, įsigyjant šiuolaikiškų ir inovatyvių 

ugdymo(si) priemonių, sudarant galimybes vaikų saviraiškos ir kūrybiškumo ugdymui(si), visų 

darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui bei įtraukiant visą bendruomenę (tėvus)  į vaikų individualios 

paţangos stebėjimą, vertinimą ir analizavimą. 

Įgyvendindami šį tikslą kūrėme (toliau kuriame) saugią, modernią ir estetišką ugdymo(si) aplinką, 

kuri tenkina ugdytinių poreikius, ugdo ir stiprina įgūdţius, padeda vaikui sėkmingai integruotis į 

visuomenę. Ugdymosi rezultatus bei ugdytinių pasiekimų paţangą lemia saugi aplinka, kryptingas 

bendruomenės narių bendradarbiavimas, uţtikrinantis  prieinamas ir lygias galimybes įvairius 

poreikius ir gebėjimus turintiems vaikams. Pedagogai nuolat tobulina savo profesines 

kompetencijas, kelia kvalifikaciją, plėtoja tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą su tėvais ir 

socialiniais partneriais. Skatinamas jų kūrybiškumas, atvirumas, atsakomybė,  taikant įvairias 

ugdymo formas ir metodus. Šia programa siekėme įgyvendinti Rumšiškių lopšelio-darţelio 
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metinius veiklos planus ir veiklos plano įgyvendinimo programas, ugdant vaikus pagal 

ikimokyklinio ugdymo programą, ruošiant papildomų kompetencijų ugdymo, saviraiškos poreikių 

tenkinimo, vaikų įsivertinimo  programas bei projektus. Teikiamų paslaugų kokybė tenkina ir 

atitinka ugdytinių ugdymo(si) poreikius bei individualius gebėjimus.  

2. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) proceso uţtikrinimo programa. 

Programos tikslas: uţtikrinti sėkmingo ugdymo(si) proceso įgyvendinimo sąlygas, plėtojant 

pedagogų kompetencijas, atpaţįstant vaiko individualius poreikius ir sprendţiant ugdymosi 

sunkumus.  

Vykdomos programos atitiks vaikų ugdymosi poreikiams ir interesams. Kiekvieno vaiko 

pasiekimai, daroma paţanga pagal amţiaus tarpsnius (vertinimas bus vykdomas vadovaujantis 

įsivertinimo metodika-lygiais). 

Šio tikslo įgyvendinimui korekcijas padarė COVID 19 pandemija ir paskelbtas karantinas nuo 

2020 m. kovo mėn. Pedagogai ugdymo programų įgyvendinimą organizavo nuotoliniu būdu, 

reikėjo greitai prisitaikyti prie naujų įšūkių ir ugdomąjį procesą perorientuoti į nuotolinį ugdymą.  

Įgyvendinant šį tikslą buvo numatyta įvertinti pasiekimus ne maţiau kaip 90% ugdytinių.  Dėl 

karantino įstaigoje vaikų vertinimas buvo sudėtingas, kai kurie vaikai geguţės mėn. į įstaigą 

negrįţo, todėl jų pasiekimų negalėjome įvertinti. Dėl nuotolinio ugdymo smuko ir vaikų paţanga, 

grįţę į įstaigą, jie turėjo mokytis to ką buvo jau išmokę. 

Buvome numatę pedagogų kvalifikacijos kėlimą ugdomosios veiklos individualizavimo ir 

diferencijavimo  srityse (dienų skaičius). Visi mokymai, pagal numatytą temą buvo išklausyti 

platformoje pedagogas.lt  ir gauti tai patvirtinantys dokumentai.   

3. Uţtikrinti kokybišką HN reikalavimus atitinkančią lopšelio-darţelio aplinką. 

Šio tikslo įgyvendinimui numatėme šias priemones: vidaus ir lauko aplinkos tvarkymas bei 

atnaujinimas, naujos įrangos ir baldų įsigijimas, atnaujintos ir naujai įrengtos kompiuterizuotos 

darbo vietos, atsiskaityta uţ atliktus darbus. 

Įgyvendindami šį tikslą daug dėmesio skyrėme lauko ir vidaus patalpų atnaujinimui, naujų kiemo 

įrenginių ir baldų vaikams pirkimui. Visų grupių  rūbinėse pakeitėme grindų dangą, perdaţėme 

arba naujais tapetais išklijavome sienas, perdaţėme lubas, pakeitėme lubinį apšvietimą, nupirkome 

naują kilimą. Minimaliomis lėšomis ir ţmogiškųjų išteklių dėka sukurta švari, estetiška, patraukli 

aplinka ugdytiniams, pedagogams ir į grupę ateinantiems tėveliams. 

Sveikatos stiprinimui ir vaikų uţimtumui kieme skiriame labai svarbią vietą. Kieme nupirkome ir 

sumontavome naują kiemo įrenginį ir supynes, įrengėme futbolo aikštelę ir atnaujinome krepšinio 

aikštelės įrengimus.  

Grupės nuolat papildomos ţaislais, knygomis, meninei ir ugdomajai veiklai skirtomis priemonėmis 

ir įrengimais, pedagogai pagal poreikį aprūpinami kanceliarinėmis prekėmis.  
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COPVID 19 infekcijos prevencijai nuolat pirkome vienkartines kaukes, veido apsauginius skydus 

visiems darbuotojams ir dezinfekcines priemones rankų ir paviršių dezinfekcijai. 

Įrengėme dvi naujas kompiuterizuotas darbo vietas mokytojui (grupėje) ir sekretoriui. „Boruţėlių“ 

grupėje sumontuota išmanioji lenta.  

Taupiai ir racionaliai naudojome savivaldybės biudţeto, mokinio krepšelio ir įstaigos lėšas, pagal 

nustatytą grafiką išmokame darbuotojams darbo uţmokestį, atsiskaitome su tiekėjais ir paslaugų 

teikėjais. Įstaiga įsiskolinimų uţ 2020 m. neturi. 

 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŢDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų uţduotys (toliau – 

uţduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos uţduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

1.1.Tobulinti 

ugdytinių 

individualios 

paţangos stebėjimo 

ir vertinimo sistemą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.Laiku 

pastebėti ir 

nustatyti ugdytinio 

(ų) ugdymosi 

sunkumai ir 

gebėjimai, suteikta  

reikiama pagalba, 

numatytos 

priemonės 

ugdytinio 

individualiai 

paţangai gerinti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.Kiekvieno vaiko 

pasiekimai ir paţanga pagal 

amţiaus tarpsnius vertinama 

(%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ll1.1.1.Kiekvieno 

vaiko pasiekimai 

ir daroma 

paţanga pagal 

amţiaus tarpsnius 

įvertinta 70%. 

Vaikai vertinami 

du kartus per 

metus (rudenį ir 

pavasarį). 

Sudaromos 

bendros vaikų ir 

grupių pasiekimų 

diagramos. Tėvai 

su savo vaiko 

pasiekimais gali 

susipaţinti 

sistemoje „Mūsų 

darţelis“ arba 

individualių 

pokalbių su 

mokytoja metu. 

Vadovaujantis 

duomenimis 

sudaromos 

individualios arba 

grupinės ugdymo 

programos.  

Specialiojo 

ugdymo programa 

sudaryta 26 

vaikams (tai 

sudaro 30 % nuo 
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1.1.2.Atnaujintas 

ikimokyklinio/priešmokykli

nio ugdymo(si) pasiekimų 

vertinimo tvarkos aprašas. 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.Tęsiamas socialinio-

emocinio ugdymo programų 

„Kimochi“ ir „Zipio 

draugai“ įgyvendinimas, 

metodų taikymas 

kasdieninėje veikloje 

(įgyvendintų veiklų kiekis 

vnt.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

bendro lankančių 

vaikų kiekio. 

Turime tris vaikus 

turinčius 

sutrikusią 

vystymosi raidą, 

vieną sutrikusio 

elgesio ir vieną 

vaikystės autizmo 

sindromu. Šiems 

vaikams 

sudarytos  

individualios 

ugdymo (si) 

programos.  

1.1.2.Atnaujintas 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo(si) 

pasiekimų 

vertinimo tvarkos 

aprašas. 

Direktoriaus 

2020-02-28 įsak. 

Nr. M1-14. 

1.1.3.Tęsiame 

socialinio-

emocinio ugdymo 

programų 

„Kimochi“ ir 

„Zipio draugai“ 

įgyvendinimą, 

metodų taikymą 

kasdieninėje 

veikloje. 

Priešmokyklinio 

amţiaus vaikai, 

tėvai ir pedagogai 

aktyviai dalyvauja  

programoje 

„Zipio draugai“. 

Veiklos 

vykdomos 

kiekvieną savaitę. 

Grupių 

persirengimo 

kambariuose 

pakabinti 

televizoriai, 

kuriuose tėvai 

mato nuotraukas 

ir vaizdo įrašus iš 

įvairių grupės 
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1.1.4. Įsigyti priemonių, 

programų ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

organizavimui, projektinės 

veiklos ir renginių 

įgyvendinimui (tūkst. €). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

veiklų ir renginių. 

Kasdieninio vaikų 

gyvenimo. 

1.1.4. Įsigijome 

priemonių 

ugdomosios 

veiklos 

organizavimui, 

ugdymui ir vaikų 

ţaidimams 

grupėje bei lauke 

uţ 9086,60 €.  

Kanceliarinių 

prekių vaikų 

kūrybiškumo 

ugdymui ir 

ugdomosios 

veiklos 

organizavimui uţ 

2545,50 €.  

Uţsakyti 

spaudiniai ir 

nupirktos knygos 

vaikams uţ 

806.09 €. 

Suorganizuotos ir 

pravestos 3 

edukacinės 

programos uţ 

350,0 €. 

IKT priemonės ir 

prekės: 

išmanioji lenta 

3329,0 €;   

2 kompiuteriai 

1589,60 €; 

printeris 240,0 €, 

televizorius su 

SMART 450,0 € 

toneriai ir kita 

365,93 €. 

1.2. Sudaryti sąlygas 

darbuotojų 

profesiniam 

tobulėjimui ir 

asmeniniam augimui 

(tęstinis). 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. Nuolatinės 

pagalbos, skirtos 

pedagogų ir kitų 

darbuotojų veiklos 

tobulinimui, 

organizavimas. 

 

 

 

 

 

 

l.2.1. Ne maţiau kaip 80 (%) 

pedagogų tobulins 

kvalifikaciją temomis 

socialinis-emocinis 

ugdymas, mokinio paţangos 

stebėjimas bei fiksavimas ir 

emocinio intelekto ugdymas  

(dienų skaičius). 

Kitų darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimas pagal 

kompetencijas (dienų 

skaičius. 

1.2.1. Visi 

pedagogai (100%) 

tobulino 

kvalifikaciją 

veiklos 

programoje 

numatytomis 

temomis: 

socialinis-

emocinis 

ugdymas, 

mokinio paţangos 
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stebėjimas bei 

fiksavimas ir 

emocinio 

intelekto 

ugdymas. Gavo 

tai patvirtinančius 

dokumentus. 

Kiti darbuotojai 

kvalifikaciją kėlė 

pagal 

kompetencijas 

(direktorius, 

buhalteris, 

ūkvedys, virėjas ir 

mokytojų 

padėjėjai). 

 

1.3.Uţtikrinti 

higienos normų 

reikalavimus 

atitinkančią lopšelio-

darţelio aplinką 

(tęstinis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1. Atnaujinti 

vidaus ir lauko 

aplinką, nupirkti 

naujus kiemo 

įrenginius lopšelio 

grupės vaikams, 

baldus, ţaislus ir 

kt. grupėms (pagal 

poreikį). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1. Sutvarkyta vidaus ir 

lauko aplinka, nupirkti nauji 

kiemo įrenginiai, baldai, 

priemonės ir kt. 

Metų eigoje nenustatyti HN 

paţeidimai. 

Atlikta vaikų ţaidimų 

aikštelėje esančių įrenginių 

patikra, paţeidimai ir 

neatitikimai dėl įrenginių 

naudojimo, nenustatyti. 

Savalaikis savikontrolės 

sistemos vidaus audito 

atlikimas, neatitikimų 

šalinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1. Sutvarkėme 

vidaus ir lauko 

aplinką, 

nupirkome naujus 

ir suremontavome 

senus kiemo 

įrenginius 

(2852,51 €) ir 

baldus 

(1400,50€). 

Pirkome 

lauko ţaislaus, 

sportinį 

inventorių ir kt. 

Metų eigoje 

nebuvo nustatyti 

HN paţeidimai. 

Atlikome vaikų 

ţaidimų aikštelėje 

esančių įrenginių 

patikrą (UAB 

„Tuvlita“). 

Paţeidimai ir 

neatitikimai dėl 

įrenginių 

naudojimo, 

nenustatyti. 

Savalaikis 

savikontrolės 

sistemos vidaus 

audito atlikimas. 

Audito metu 

nustatėme, kad 

būtina pakeisti 

plovimo vonias. 

Gruodţio mėn. 
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1.3.2. Personalą 

aprūpinti darbui 

būtinomis 

priemonėmis, 

medţiagomis. 

 

 

 

 

1.3.2.Įsigytos higienos ir 

švaros prekės bei priemonės 

palengvinančios darbuotojų 

darbo sąlygas ir atliekamų 

darbų saugą. 

 

 

 

buvo nupirktos ir 

sumontuotos 

naujos vonios 

2449,58 €. 

1.3.2.Nuolat 

perkame higienai 

skirtas ir švarai 

palaikyti 

reikalingas prekes 

ir priemones 

(753,93 €). 

1.4. Uţtikrinti 

sėkmingą įstaigos 

funkcionavimą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1. Bus 

uţtikrintas 

tinkamas įstaigos 

valdymas ir 

administravimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1. Pasirašyta patalpų 

nuomos sutartis su 

Rumšiškių šv. Arkangelo 

Mykolo parapija. 

Visiems darbuotojams 

(išskyrus pedagogus ir D 

lygio darbuotojus) 

suformuotos metinės 

uţduotys, siektini rezultatai 

ir vertinimo kriterijai. 

Atliktas darbuotojų veiklos 

vertinimas iki 2020 m. 

sausio 31 d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2. Sudaryti ir laiku 

pateikti savivaldybės 

administracijos finansų 

skyriui2021 m. finansinių 

sąmatų projektai. 

Laiku apskaičiuotas ir 

išmokėtas darbo uţmokestis. 

Laiku apmokėta uţ suteiktas 

paslaugas ir išlaidos uţ 

įsigytas prekes (pagal 

biudţeto išlaidų sąmatą). 

1.4.1. Pasirašėme 

patalpų nuomos 

sutartį 

 2020-12-28  

Nr. ST-10. 

Visiems 

darbuotojams 

(išskyrus 

pedagogus ir D 

lygio darbuotojus)  

suformuotos 

metinės uţduotys, 

siektini rezultatai 

ir vertinimo 

kriterijai. Visi 

darbuotojai 

įvertinti iki 2020 

m. sausio 31 d., 

kaip ir nustatyta 

įstaigos „Darbo 

apmokėjimo 

sistemoje“. 

Darbuotojams 

kurie įvertinti 

gerai ir labai gerai 

nustatyta ir 

išmokama 5% 

dydţio darbo 

uţmokesčio 

kintamoji dalis. 

1.4.2. Sąmatų 

projektai 2021 m. 

parengti ir 

pateikti 

savivaldybės 

finansų skyriui 

2020 m. spalio 31 

d. Sąmatų 

projektus rengė 

Kaišiadorių 

švietimo ir sporto 
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 paslaugų centro 

centralizuota 

buhalterija. 

Įstaigos biudţetas 

kurį sudaro 

biudţeto, 

mokymo lėšos ir 

įstaigos lėšos 

naudojamos 

taupiai ir 

racionaliai.  

Darbuotojams 

darbo uţmokestis 

ir kitos išmokos 

mokamos pagal 

nustatytą grafiką. 

Metų pabaigoje 

įsiskolinimų 

neturėjome. 

 

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

Uţduotys Prieţastys, rizikos  

2.1. Ugdytinių individualių pasiekimų 

vertinimas (90%).  

Dėl paskelbto karantino buvo atliktas vaikų 

individualių pasiekimų vertinimas 70%. 

2.2.  

2.3.  

 

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Uţduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1.Pravesti mokymus visiems įstaigos 

darbuotojams supaţindinant su LEAN metodu ir jo 

praktiniu taikymu darbe. 

Įsigyta Kaizen lenta. 

Parengtas LEAN metodo KAIZEN 

vertinimo kriterijų tvarkos aprašas. 

Pasiūlytos ir įgyvendintos KAIZEN 

idėjos (80 %). 

Direktorius tapo Kaizen sertifikuotu 

mokytoju ir gavo tai patvirtinantį 

sertifikatą Nr. EPS0606 

3.2. Organizuoti praktiniai mokymai įstaigos 

darbuotojams kaip naudotis „Dokumentų valdymo 

sistema“. 

Įdiegus DVS įstaigoje pagėrėjo 

informacijos perteikimas, darbų 

planavimas ir kontrolė bei sumaţėjo 

klaidų. 

35 % įstaigos darbuotojų naudojasi 

dokumentų valdymo sistema (DVS) 

3.3. Parengtas darbuotojų instruktavimo saugos ir 

sveikatos klausimais aprašas ir instrukcijos (12 

instrukcijų). 

Sudarytos darbuotojams saugios ir 

sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos. 

3.4. Nupirkti ekologiškas servetėles be cheminių 

priedų stiklų ir blizgių paviršių valymui. 

Sutaupytos lėšos cheminių priemonių 

įsigijimui, maţinama tarša ir saugoma 

darbuotojų sveikata. 

3.5. Visus įstaigos darbuotojus aprūpinti veido 

apsaugos skydais, veido kaukėmis ir vienkartinėmis 

pirštinėmis. 

Įstaigoje nei vienas darbuotojas 

nesusirgo COVID 19 infekcija. 
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3.6. Parengtos instrukcijos, aprašai ir kiti 

dokumentai COPVID 19 prevencijos klausimais. 

Įstaigoje nei vienas darbuotojas 

nesusirgo COVID 19 infekcija. 

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos uţduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Uţduotys Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos uţduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

4.1.    

4.2.    
 

III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 
 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
(pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Paţymimas 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 (ţmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4□ 

5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4□ 

5.4. Ţinių, gebėjimų ir įgūdţių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 

siekiant rezultatų 

1□      2□       3□       4□ 

5.5. Bendras įvertinimas (paţymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4□ 

 

IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŢDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

6. Pasiektų rezultatų vykdant uţduotis įsivertinimas 

Uţduočių įvykdymo aprašymas 
Paţymimas 

atitinkamas langelis 

6.1. Visos uţduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 

6.2. Uţduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 

vertinimo rodiklius 
Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne maţiau kaip pusė uţduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau uţduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius 
Nepatenkinamai 

☐ 

 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. Strateginis mąstymas ir pokyčių valdymas (gebėjimas dirbti su informacija, įvairių šaltinių 

parinkimas, duomenų rinkimas ir analizė). 

7.2. Profesinio tobulėjimo ( buhalterinė apskaita ir administravimas). 
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V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŢDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

8. Kitų metų uţduotys 
(nustatomos ne maţiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uţduotys) 

 

 

Uţduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

uţduotys įvykdytos) 

8.1. Uţtikrinti gerus ugdymo(si) 

rezultatus. 

Padidės ikimokyklinio 

amţiaus vaikų pasiekimų 

ir paţangos lygio, 

atitinkančio vaiko raidą, 

dalis (%). 

Padidės priešmokyklinio  

amţiaus vaikų pasiekimų 

ir paţangos lygio, 

atitinkančio vaiko raidą, 

dalis (%). 

Padidės tėvų (globėjų), 

labai gerai ir gerai 

(apklausos būdu) 

vertinančių ugdymo 

kokybę įstaigoje, dalis 

(%). 

Iki 2021-12-20 ne maţiau kaip 

60 %. 

 

 

 

Iki 2021-12-20 ne maţiau kaip 

65 %. 

 

 

 

Labai gerai – 70% 

Gerai – 35% 

Patenkinamai – 4 % 

Nepatenkinamai – 0 %. 

8.2. Kartu su VĮ „Fc Hegelmann 

Litauen“ įgyvendinti sporto 

rėmimo fondo remiamą projektą 

„Paţeidţiamų visuomenės 

grupių sveikatos stiprinimas per 

sportines ir švietėjiškas veiklas“. 

Organizuosime ir 

įgyvendinsime fizinį 

aktyvumą skatinančias ir 

fizinį aktyvumą 

plečiančias veiklas. 

Ne maţiau kaip 80 % 

įgyvendintų veiklų  

8.3. Specialiųjų poreikių vaikų 

sėkmingos socializacijos 

iniciavimas, taikant inovatyvius 

sprendimus. 

Erdvių pritaikymas, 

specialiųjų priemonių 

įsigijimas, seminarų 

pedagogams ir logopedui 

organizavimas. 

Grupėse įkurtos erdvės 

specialiųjų poreikių turintiems 

vaikams.  

Įsigytos specialiosios 

ugdomosios priemonės. 

Organizuoti mokymai bei 

konsultacijos įstaigos 

bendruomenei. 

 

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

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias uţduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

9.1. Ţmogiškieji faktoriai (darbuotojų kaita ir trūkumas, laikinas vadovo ir kitų administracijos 

darbuotojų nedarbingumas, kitos aplinkybės). 

9.2. Teisės aktų kaita. 

9.3. Neskirtas pakankamas finansavimas 

9.4. Maţas vaikų lankomumas dėl uţsitęsusio karantino.  
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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:  _____________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________               _________               ________________         __________ 
(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 ______________________. 

 

 

Susipaţinau. 

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



 

 

 


