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I SKYRIUS
2020 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1. Pagrindiniai 2020 metų veiklos rezultatai

Metinės
užduotys (toliau
– užduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

1.1. Parengti
Vaiko gerovės
komisijos 2020
m. veiklos
planą,
koordinuoti jo
realizavimą

Parengti VGK metų planą.
Komisijos veiklą
koordinuoti planingai,
sistemingai, nuosekliai,
atspindint įstaigos
aktualijas, siekius

2020 m. sausio mėnesį parengtas
veiklos planas, suderintas su
VGK komisija. Planas atspindi
įstaigos poreikius, yra realus,
įgyvendinamas, paskirti
atsakingi už vykdymą,
numatytas laikotarpis. Veiklos
rezultatai atsispindi VGK
posėdžių protokoluose

Iki sausio mėnesio parengtas VGK veiklos plano projektas. Jis
pakoreguotas ir suderintas su komisija.

Koordinuotas VGK plano įgyvendinimas. Įvyko 8 posėdžiai.
Priimti nutarimai ir įgyvendinti: 20 vaikų įvertinti SUP. 100%
SUP turinčių vaikų savalaikiai pradėta teikti švietimo ir
specialiojo pedagogo pagalba bei tiflopedagogo pagalba;

birželio mėn. aptarti ir įvertinti vaikų turinčių SUP pasiekimai.
100% SUP turinčių mokinių pasiekta pažanga;



rugsėjo mėn. aptarti ir suderinti komisijoje SUP turinčių vaikų
sąrašai, suderinti su PPT. 34 RUC ugdytiniams teikiama
švietimo, specialiojo pedagogo ar tiflopedagogo pagalba, 25
vaikams teikiama medicininė-ortoptinė pagalba;

100% SUP turinčių vaikų sudarytos individualios programos ir
planai;

9 vaikai ugdyti pagal pritaikytas ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas; Programos parengtos
100%. Ugdymasis vyko planingai ir tikslingai;

svarstytas klausimas dėl situacijos „Žiogelių“ gr., priimti
nutarimai, vykdoma nutarimų įgyvendinimo stebėsena – grupė
įsigijo taisykles, jų laikosi, gr. papildyta priemonėmis, įkurtas
ramybės ir poilsio kampelis, aktyvinamas mokytojų
kūrybiškumo metodas, gerėja gr. mikroklimatas;

svarstyta situacija „Šarkiukų“ gr. Priimti nutarimai padėsiantys
gerinti vaikų ir darbuotojų tarpusavio santykius. Vykdoma
stebėsena ir pagalba. 2 vaikams įvertinti SUP. Jie gilesniam
ištyrimui siunčiami į PPT (dėl karantino PPT sustabdė vaikų
SUP vertinimus, perkelta į 2021 m.).

1.2. Įgyvendinti
specialiųjų
pedagogų,
neformaliojo
ugdymo
pedagogų,
Socialinio
darbuotojo
dokumentacijos

Pereiti nuo popierinio
dienyno prie elektroninio
“Mūsų darželis” dienyno.
Skatinti socialinio ugdymo
skyriaus pedagogus ir
socialinį darbuotoją,
specialiuosius pedagogus
pildyti elektroninį dienyną,
tausoti įstaigos resursus,

2020 m. pirmą pusmetį
elektroninis dienynas “Mūsų
darželis” pritaikytas Socialinio
ugdymo skyriaus, specialiųjų
pedagogų, neformaliojo ugdymo
pedagogų, socialinio darbuotojo
poreikiams. 100 % mokytojų
suveda informaciją el. dienyne:
rašo planus, fiksuoja

Perėjimas nuo popierinio dienyno prie elektroninio suskirstytas
etapais. Etapai sėkmingai įveikti:

per 2020 m. 100% specialiųjų pedagogų (logopedai,
tilopedagogai, specialusis pedagogas), socialinis darbuotojas
perėjo nuo popierinio dienyno prie elektroninio dienyno:

sausio, vasario mėn. į el. dienyną „Mūsų darželis“ suvesti
socialinio ugdymo skyriaus mokinių duomenys. Suskirstyti į



perkėlimą į
elektroninį
dienyną “Mūsų
darželis”.

mažinti „popierizmą“,
užtikrinti bendradarbiavimo
ryšį tarp specialistų,
ugdymo tęstinumą,
perimamumą, stebėseną.

lankomumą, įvertina planų ir
programų veiksmingumą, rengia
mokslo metų ataskaitas.

grupes. Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai įvardinti
Socialinio skyriaus mokiniai. Suaugusieji – Aitvarai;

iki m.m. pabaigos mokytojai praktikavosi įvaldyti el. dienyną
„Mūsų darželis“: 70% mokytojų suformavo savo dienynus, 50%
mokytojų, sudarė savo mokinių sąrašus, pildo lankomumą, kitą
veiklą. 20% mokytojų planuoja veiklą, žymi mokinių
lankomumą, susipažįsta su kuruojančio vadovo
rekomendacijomis;

iki 2020 – 2021 m.m. pradžios pasiruošta naujiems m.m.:
virtualizuotos Tiflopedagoginės pagalbos individualaus
ugdymo programos ir planai (ikimokyklinio, bei mokyklinio
amžiaus mokiniams ir suaugusiems).

Pravesti metodiniai mokymai el.dienyno „Mūsų
darželis“ pildymo klausimais. Spec. metodinės grupės posėdžio
2020-11-25, protokolo Nr. 2;

100% specialiųjų pedagogų (logopedai, tiflopedagogai,
socialinis darbuotojas) naudojasi el dienynu: sudaro grupes,
tvarkaraščius, fiksuoja lankomumą, veiklų temas, kitą veiklą,
individualaus ugdymo programas ir planus.

Nuolat vykdoma el.dienyno pildymo stebėsena. 2 kartus
metuose el. dienyne „Vadovo pastabos“ mokytojui pateikti
pastebėjimai ir rekomendacijos dėl el. dienyno pildymo.

1.3. Vaduoti
socialinį
darbuotoją (jo
mokymosi
atostogų metu),
esant poreikiui

Užtikrinti veiklos tęstinumą. Įstaigoje veikla ir toliau vyksta
organizuotai: koordinuojama
darbuotojų veikla, pavadavimai,
pranešimai į Sodrą, banko
pavedimai ir kiti tuo metu

Užtikrintas Socialinio ugdymo skyriaus veiklos tęstinumas
socialinio darbuotojo mokymosi atostogų ir eilinių atostogų
metu. Atliktos socialinio darbuotojo pareigos (kai kurios):
organizuojami programų dalyvių atvežimai/išvežimai į veiklas ir
atgal, sudaryti atvežimo ir išvežimo tvarkaraščiai, palaikomas
ryšys su dalyviais, jie informuojami apie įvykius, rūpinamasi



vaduoti įstaigos
vadovą,
ikimokyklinio
ugdymo
skyriaus vedėją.

aktualūs klausimai.

Socialinis skyrius tęsia veiklą:
programų dalyviai
atvyksta/išvyksta, lanko veiklas,
pasirūpinta jų užimtumu,
poreikiu bendrauti, pietumis ir
kt.

Ikimokykliniame skyriuje
užtikrinta organizuota veikla,
pavadavimai ir kt.

dalyvių užimtumu, jų maitinimu, organizuota išvyka į šventinį
susitikimą ir edukacinė išvyka į Baltų mitologinį parką.

Vaduotas įstaigos direktorius: pasirašyti banko pavedimai,
pranešimai į SODRĄ, spręsti kiti įstaigai aktualūs klausimai.
Veikla įstaigoje vyko sklandžiai, planingai. Susirgę ar atostogų
išėję darbuotojai savalaikei pakeisti vaduojančiais. Palaikomas
ryšys su tėvais, bendradarbiauta su savivaldybės darbuotojais ir
kt. atsakant į jiems rūpimus klausimus telefonu ir raštu.

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėjo atostogų metu,
koordinuota Ikimokyklinio ugdymo skyriaus veikla. Užtikrintas
sklandus veiklos tęstinumas: mokytojai dirbo vadovaudamiesi
darbo grafiku, vykdo veiklas, laikosi nustatyto dienos ritmo,
nesantys mokytojai pakeisti vaduojančiais, kasdien po 2 kartus
(reikalui esant ir dažniau) stebima situacija grupėse.

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

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai
2.1. Įdiegta Microsoft Teams platforma. Įstaiga įgijo vieningą bendradarbiavimo nuotoliniu būdu platformą. Palaikomi dalykiniai

ryšiai su įstaigos Fortevento (tarpininkas tarp Microsoft) darbuotojais. Pasirašyta sutartis dėl
120 Microsoft Teams licencijų. Suvesti mokytojų, administracijos, mokinių sąrašai,
išsiuntinėti slaptažodžiai ir el. paštai prisijungimui. Sukurtos komandos, klasės. Viešinami
įstaigos dokumentai, metodiniai pranešimai. Organizuojami pasitarimai nuotoliniu būdu.

2.2. Koordinuotas nuotolinis mokymas Įstaiga užtikrino ugdymo tęstinumą karantino sąlygomis. Organizuotas ir koordinuotas
karantino laikotarpiu nuotolinis ugdymas darbuotojams: švietimo pagalbos specialistams,
socialiniam darbuotojui, neformaliojo ugdymo mokytojams. Įvykdyta mokytojų apklausa
apie nuotolinio ugdymo organizavimą ir vykdymą Įstaiga informuota apie mokytojų
naudojamus nuotolinio ugdymo įrankius, dalyvaujančius arba vengiančius dalyvauti



mokinius, kylančias problemas bei grįžtamąjį ryšį.

Sukurtas darbinis Facebook puslapis „Socialinis“. Mokytojai naudojasi šiuo Facebook,
dalinasi informacija, užduotimis, patirtimi. Taikytas grįžtamasis ryšys. Įvertinti mokytojų
pasiekimai, palaikoma mokytojų motyvacija.

2.3. Parengtos tvarkos ir aprašai reglamentuojantys
ugdymąsi Socialinio ugdymo skyriuje Covid – 19
pandemijos sąlygomis.

Užtikrintas saugus ugdymas(is) Covid pandemijos sąlygomis. Prisilaikoma pandemijos
laikotarpiu galiojančių ugdymą reglamentuojančių valstybinių tvarkų ir aprašų bei įsakymų.
Parengti dokumentai:

Covid -19 ligos prevencijos ir kontrolės priemonių, socialinių paslaugų ir neformaliojo
ugdymo organizavimo tvarkos;

Covid -19 ligos prevencijos ir kontrolės priemonių, socialinių paslaugų ir neformaliojo
ugdymo organizavimo tvarkos (sušvelninto karantino sąlygomis).

2.4. Atnaujinti stendai koridoriuose Palaikoma ir puoselėjama įstaigos kultūra, tradicijos, istorija, komandinis darbas. Atnaujinti
stendai RUC galerijose. Vasario mėn. atrinktos nuotraukos pagal temas, atspausdinta,
iškabinta. Birželio mėn. vykdant projektą „Regos ugdymo centro istorijos koliažas“ atrinktos
nuotraukos stendams: švietimo pagalba, socialinio ugdymo skyriaus veikla, renginiai,
socialiniai partneriai, projektai.

2.5. Dalyvauta mokyklos veiklos įsivertinimo
komandoje

Pagal Ikimokyklinio ugdymo mokyklos plačiojo audito metodiką parengtas virtualus
klausimynas, įvykdyta apklausa, suvesti apklausos rezultatai. Rezultatai paskelbti Microsoft
Teams Susirinkimų komandos puslapyje. Nustatytos stipriosios ir silpnosios sritys. Stiprieji
pagalbiniai rodikliai: Programų atitiktis valstybės nustatytiems kriterijams ir Programų
tarpusavio dermė. Silpnieji – Mokyklos savivaldos veiklumas ir Savivaldos ir mokyklos
administracijos veiksmų dermė. Mokytojų tarybos posėdžio metu numatytas giluminis abiejų
sričių ištyrimas, aptarti tyrimo įrankiai. Mokykla remdamasi Audito komandos išvadomis
parengė 2021 m. veiklos planą.

2.6. Inicijuota akcija „Leisk pasveikint tave...“ Palaikomas ryšys su mokiniais Covid 19 karantino laikotarpiu. Į akciją įsitraukė 5
darbuotojai dirbantys su Socialinio ugdymo skyriaus mokiniais.
Pagaminti 46 taktiliniai kalėdiniai sveikinimo atvirukai Socialinio ugdymo skyriaus
programų dalyviams. Parašyti sveikinimo tekstai brailiu ir reginčiųjų raštu. Atvirukai



Pristatyti į programų dalyvių gyvenamąją vietą.

3. 2021 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)

3.1. Plėsti Microsoft Teams
platformos naudojimo
galimybes RUC, siekiant
skatinti mokytojus
bendradarbiauti virtualioje
aplinkoje dalijantis sukauptomis
užduotimis.

Papildyti mokytojo metodinių priemonių arsenalą
naudojant Microsoft Teams platformos galimybes;
kurti virtualias užduotis, pamokas, jomis dalintis;
vykdyti ugdymo tęstinumą (esant ekstremaliai
situacijai, kai mokinys negali lankyti mokyklos)
naudojant patrauklias virtualias užduotis.

Vasario mėn. sukurta metodinių priemonių talpykla ir
100% mokytojų informuoti apie metodinių priemonių ir
užduočių talpyklą;
80% mokytojų naudojasi Microsoft Teams talpykla ir
talpina savo sukurtas priemones, užduotis;

50% mokytojų dalijasi nauja patirtimi įgyta kuriant, bei
naudojant Microsoft Teams virtualių priemonių talpykla.
gerėja mokinių mokymosi motyvacija mokytis;

mokytojai talpina Microsoft Teams talpykloje pagal
temas, naudojasi sukauptais resursais, vykdo patirties
sklaidą.

3.2. Įgyvendinti tiflopedagogo
gerosios patirties sklaidą
perteikiant sukauptą gerąją
darbo patirtį patirties
neturintiems tiflopedagogams.
Vykdyti mentoriaus veiklą
perteikiant sukauptą profesinę
patirtį jos neturintiems

Perduoti/perimti gerąją tiflopedagoginio darbo
patirtį;
sudaryti sąlygas mokytojui, neturinčiam
tiflopedagoginio darbo praktinės patirties, įgyti žinių
ir kompetencijų;
užtikrinti tiflopedagoginės pagalbos mokiniui
tęstinumą.

Organizuotas metodinis pasitarimas, perteikta metodinė
medžiaga įgyta Nyderlandų VISION centre;

organizuoti praktinės patirties perdavimą per praktinius
užsiėmimus Mokytojas + Mokinys + besimokantis
mokytojas;

teikiamas kokybiškas, pagrįstas gerąja patirtimi
tiflopedagoginis ugdymas.

3.3. Suburti mokytojus
multisensorinės priemonės
gaminimui

Papildyti multisensorinio lavinimo priemonių
kabinetą nauja daugiafunkce ugdymo priemone
„Mažieji tyrinėtojai“ mokinių sensomotoriams

Suburta komanda;
parengtas priemonės projektas;
sudarytas priemonės gaminimo veiklos planas, etapai,



įgūdžiams lavinti. pasiskirstyta užduotimis;
pagaminta priemonė pristatyta metodinės grupės
pasitarime.

4. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamos įtakos šioms užduotims
įvykdyti)
(pildoma kartu suderinus su valstybinės ir savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) (toliau – švietimo įstaiga)
vadovo pavaduotoju ugdymui, ugdymą organizuojančio skyriaus vedėju)

Užduotys Priežastys, rizikos
4.1. Nepakankama darbo Teams platformoje patirtis
4.2. Informaciją perduodant ne tiesioginiu bendravimo būdu prarandama galimybė perimti praktinę gerąją patirtį. Paskelbta virtualioje erdvėje –
įgalina riziką perimti ne visą patirtį.
4.3. Ekstremali situacija dėl Covid – 19 pandemijos. Priemonės gaminimas gali užsitęsti.

II SKYRIUS

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS VERTINIMAS
5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas langelis:
1 – nepatenkinamai;
2 – patenkinamai;

3 – gerai;
4 – labai gerai

5.1. Nustatytų funkcijų vykdymas, laikantis nustatytos tvarkos, tinkamu būdu 1□ 2□ 3□ 4□
5.2. Nustatytų funkcijų vykdymas, atsižvelgiant į strateginius įstaigos tikslus 1□ 2□ 3□ 4□
5.3. Tinkamas turimų žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir siekiant
rezultatų

1□ 2□ 3□ 4□

5.4. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□ 2□ 3□ 4□



III SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS VERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis vertinimas
Užduočių įvykdymo aprašymas Pažymimas atitinkamas langelis

6.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐
6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐
6.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐
6.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐

7. Pasiūlymai, kurios kompetencijos turėtų būti tobulinamos
(nurodoma, kokie ar kurios srities mokymai siūlomi)

7.1. Tobulinti įgūdžius Microsoft Teams platformos taikymą mokinių švietimui ir bendradarbiavimo tikslais.
7.2. Gilinti žinias mokinių turinčių regėjimo sutrikimų ugdymo klausimais.

IV SKYRIUS

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI
8. Vertinimo pagrindimas ir siūlymai: __________________________________________
___________________________________________________________________________

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

Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku / nesutinku:

(ko nereikia, išbraukti)

Socialinio ugdymo skyriaus vedėja Regina Bytautienė
(pavaduotojo ugdymui, ugdymą (parašas) (vardas ir pavardė) (data)
organizuojančio skyriaus vedėjo pareigos)



Veiklos vertinimo išvadai pritarta / nepritarta:
(ko nereikia, išbraukti)

____________________ __________ _________________ __________
(Darbuotojų atstovavimą (parašas) (vardas ir pavardė) (data)
įgyvendinančio asmens pareigos)

Galutinė veiklos vertinimo išvada ______________________.

Direktorė __________ Laima Glaveckienė
(švietimo įstaigos vadovo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) (data)


