
Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų
pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo
nuostatų
priedas

_____________KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRAS____________________

(švietimo įstaigos pavadinimas)

________________________REGINA BYTAUTIENĖ__________________________________

(darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė)

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA

_____________ Nr. ________

(data)

__________Klaipėda_______

(sudarymo vieta)

I 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. Vykdyti
Erasmus+
projektą
“Tobulėjantis
mokytojas -
sėkminga aklojo
bei silpnaregio
integracija”
kordinuoti
projekto eigą

Sėkmingai bei savalaikiai
įgyvendinti projektą,
organizuoti projekto dalyvių
pasirengimą vizitui
(atmintinės, sutartys, kelionės
bilietai ir kt.), tikslingai
panaudoti dotacijos lėšas, 5
pedagogai įgis patirties
mokinių turinčių regėjimo
negalių ugdymosi klausimais

Iki 2019 rugsėjo 2 d. pilnai
įgyvendintas projektas neviršyta

galutinė dotacijos maksimali suma,

tikslingai panaudotos lėšos, laiku
parengta tarpinė bei galutinė

ataskaitos ir pateiktos MobilityTool
sistemoje, gauta galutinė (20 proc.)

dotacija, vykdyta ir vykdoma
patirties sklaida

1. Koordinuotas projekto vykdymas. Projekto vykdymas įgyvendintas
100%. Įrodanti medžiaga aplankale (mokytojų kambaryje).
Parengtas: projekto įgyvendinimo veiksmų planas, biudžeto sąmata,
sutartys su dalyviais, Europass pažymos, užsakyti bilietai skrydžiui,
dalyvio atmintinės. Įgyvendintas vizitas 2019 balandžio mėn.15-20 d.
įgyvendintas vizitas į Turkijos mokyklas (5 dalyvių dalyvių
sertifikatai; 5 dalyvių Europass Mobility).

2. Pateiktos laiku, tarpinės, iki birželio mėn. ir galutinės iki 2019
lapkričio 01 ataskaitos: Projektui skirtos lėšos įsisąvintos 100 %,
pagrįstos biudžeto lėšos, įgyvendinimas, poveikis, rezultatai, sklaida.

3. Įvertinta galutinė ataskaita - labai gerai (90 balų). Įrodantys
dokumentai: švietimo mainų paramos fondo Nacionalinės agentūros
pažyma dėl projekto galutinės ataskaitos įvertinimo Nr.SE-2373

4. Gauta galutinė (likusioji 20 proc.) dotacija: Švietimo mainų
paramos fondo galutinės ataskaitos vertinimo forma Nr.SE-2373

5. Įvykdyta ir tebevykdoma projekto sklaida. Įgyvendinta 80%.: RUC
tinklapyje www.ruc.lt vizito Turkijoje nuotraukos bei rezultatai.

http://www.ruc.lt


Sukurtas facebooke puslapis “Erasmus+ project in Klaipeda and
Kaysery” jame atsispindi viso projekto eiga. Projekto vykdymas
pristatytas platformoje etwining.net. Apie projekto vykdymą
pasisakyta Lietuvos regos centrų vykusiame forume (Šiauliai
2019-10-16, pažymėjimas Nr.130607). Parengti projekto rezultatų
viešinimo vizualizuoti pranešimai ir pateikti RUC spec. metodinės
grupės pasitarime (2019-09-23, protokolas Nr.4). Inicijuota projekto
vykdymo sklaida miesto metodiniuose pasitarimuose: 2019 m.
gruodžio mėn. parengtas planas/pasiūlymas 2020 m. miesto spec.
metodinės grupės posėdžiui: sausio mėn. pranešimas “Specialiojo
ugdymo patirtis Turkijoje”.

1.2.Tobulinti
RUC Švietimo
stebėsenos
rodiklių sąrašą

Iki 2019 m. birželio mėn.
pakoreguoti stebėsenos
rodiklius. Jie realūs,

pamatuojami, informatyvūs,
aktualūs įstaigai

Švietimo stebėsenos rodikliai
suskirstyti grupėmis, atspindi ir
apibūdina: švietimo kontekstą,
mokinius, personalą, procesus,

rezultatus, aprūpinimą, mokymosi
sąlygų sudarymą. Pagal

pakoreguotus RUC švietimo
stebėsenos rodiklius atlikta
2018/2019 m.m. stebėsena

Atliktas Švietimo stebėsenos rodiklių duomenų atnaujinimas už
2018-2019 m.m. Surinkti duomenys pagal kriterijus: 3.5-3.6, 4.4 (1, 2
lentelės), 4.12, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.7, 6.7, 6.8, 6.9, 7.8, 7.9, 7.11, 7.14

Švietimo stebėsenos rodikliai 50% pakoreguoti: vaikų kalbos ir
kalbėjimo lavinimo rezultatų suvestinė pakoreguota pagal šiuo metu
galiojančius kalbos ir kalbėjimo sutrikimų terminus; perskirstytos
Socialinio ugdymo sk. ugdytinių ir programų dalyvių amžiaus grupės
(mokinių į tris: ikimokyklinio, mokyklinio ir nuo 18 iki 21 m.,
suaugusiųjų - į 5 gr. dešimtmečiais); apjungti rodikliai pagal mokinių
ir suaugusiųjų neįgalumo lygius: mergaičių ir berniukų bei
suaugusiųjų vyrų ir moterų; patikslinti suaugusiųjų neįgalumo lygių
terminai.

Rezultatai: 1. Pagal koreguotus rodiklius atlikta stebėsena atitinka
šiuo metu naudojamus sutrikimų, neįgalumo bei negalių lygius ir
terminus. 2. Apjungus grupes pagal amžių ar lytį sumažėjo rizika
klaidoms. Rodikliai tapo patikimesni.

1.3. Dalyvauti Dalyvauti komandos Iki stovyklos pradžios parengta ir Įgyvendinta užduotis dalyvauti organizuojant vaikų vasaros ir poilsio



organizuojant
aklųjų ir
silpnaregių
mokinių vasaros
stovyklą
“Pažinimo
stebuklas 20119

pasitarimuose, siūlyti idėjas
rengiant veiklos programą,
pasirūpinti dalyvių
apgyvendinimu, koordinuoti
stovyklos vadovų veiklas.

atspausdinta veiklos programa
reginčiųjų raštu ir brailio raštu,
atspausdintos padėkos, parengti
dalyvių sąrašai. Pasirūpinta
stovyklos “pėdsakais”: daina,
fotonuotraukos, stovyklos
dienoraštis. Koordinuota savanorių
veikla, užsiėmimai, dalyvių
užimtumas.

stovyklą “Pažinimo stebuklas 2019”. Stovykloje dalyvavo 96 dalyviai
(mokiniai, jų tėvai, savanoriai). 100% įgyvendinti visi numatyti tikslai
bei uždaviniai. Koordinavau:

1. Stovyklos programos surinkimą, atspausdinimą, padalinimą
stovyklos dalyviams. Įvykdyta laiku, iki birželio 24 d.

2. Dalyvių sąrašų sudarymąSurinkti duomenys ir sudaryti stovyklos
dalyvių (mokinių, jų tėvų, savanorių) sąrašai su tėvų bei globėjų
kontaktais, iki birželio 24 d.

3. Dalyvių apgyvendinimą stovyklavietėje. Iki birželio 24 d.

parengtas dalyvių apgyvendinimo planas. Dalyviai apgyvendinti
atsižvelgiant jų amžių, poreikius. Visos stovyklos metu rūpinausi
iškilusiomis buitinėmis problemomis, kartu su komanda ieškojome ir
rasdavome sprendimų (patalynė, liga, apranga, higieninės procedūros
ir tt.)

4. Savanorių veikla, jų įsipareigojimai. Pasirūpinta, kad
pedagogai/savanoriai vykdytų savo įsipareigojimus stovyklautojams,
kad visi dalyviai būtų saugūs, žinotų apie vyksiančia veiklas, nebūtų
užmirštų ar nuošalyje paliktų nereginčių stovyklautojų.

5. Buvau atsakinga už vaikino neregio saugų buvimą stovykloje
(lydėjau, padėjau valgant, atliekant higienos procedūras, bendraujant
ir tt)

6. Stovyklos “pėdsakais”. Fotografavau. Stovyklavimo dienos
įamžintos skaitmeniniuose atvaizduose, atspindžiai patalpinti RUC
tinklapyje www.ruc.lt bei stovyklos dienoraštyje. Tradiciškai sukurta
stovyklos daina, patalpinta www.ruc.lt. Stovyklos nuotraukos sudėtos
į elektroninį 20 lapų albumą. Visa stovyklos medžiaga susegta į

http://www.ruc.lt
http://www.ruc.lt


stovyklos aplankalą (mokytojų kambaryje).

Stovyklos organizavimas vyko planingai, sėkmingai. Įgyvendintos
visos plane numatytos veiklos. Savanoriai tinkamai atliko savo
pareigą. Stovyklautojai buvo saugūs, nesusirgo, nesusižeidė.
Stovyklos dalyviai ir rėmėjai patenkinti stovyklos eiga.

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

Užduotys Priežastys, rizikos

2.1. - -

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3. Užduotys ar 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. Rastos galimybės suaugusiems programų dalyviams
ir mokiniams dalyvauti saviraiškos konkursuose,
festivaliuose, kūrybinių darbų parodose. parodose.

Sėkminga neregių integracija į visuomenę - atliepia įstaigos vizijai, misijai. Žmonės jaučiasi
reikalingi, pastebėti, įgalinti. Dalyvių saviraiškos veikla garsina įstaiga



Užpildytos paraiškos,suorganizuotas dalyvavimas

3.2. Socialinio darbuotojo mokymosi atostogų metu,
užtikrintas dalyvių bei ugdytinių atvykimas, išvykimas,
maitinimas, veiklų organizavimas, bendravimas ir kt.

Užtikrintas veiklos tęstinumas, dalyviai jautėsi saugūs, užtikrinti

3.3. Parengta anketa , Išsiaiškinti programų dalyvių lūkesčiai. Rasta būdų kaip gerinti Socialinio ugdymo skyriaus žmonių
fizinį aktyvumą. Ieškoma efektyvesnių priemonių dalyvių užimtumui gerinti.

3.4. Kuruojama socialinio darbuotojo - jauno specialisto
profesinė veikla

Socialinis darbuotojas įgyja praktinių žinių ir kompetencijų darbui su regos negalią turinčiais
asmenimis

3.5. Dalyvavimas komandoje rengiant Erasmus+
projektą “Aklųjų ir silpnaregių sociokultūrinės įtraukties
galimybės”.

Bendradarbiaujant parengtas projektas, gautas finansavimas

3.6. Bendradarbiaujant komandoje parengtas stendas
įstaigos jubiliejiniams metams atminti

Įstaigos bendruomenė prisiminė arba susipžino su įstaigos istorija, raida, istorija tapusiomis
nuotraukomis

3.7. Dalyvavimas Socialinio ugdymo skyriaus,
Ikimokyklinio ugdymo skyriaus bei abiejų skyrių
bendruose projektuose (organizavimas, vykdymas) ir
kitų įstaigų pasiūlytuose projektuose

Bendradarbiaujant palaikomas komandinės veiklos metodas, stiprinamas ir palaikomas ryšys tarp
abiejų skyrių ir kt. miesto švietimo įstaigų. Projektas “Augintojėlis”, “50 Regos ugdymo centro
bendruomenės lyderystės metų”, kūrybinės teatrinės veiklos projektas “Garsų, spalvų ir pasakų šaly”,
Pempininkų bibliotekos ir logopedų bendras projektas “Aš seku, tu seki, sekim pasaką kartu”
(skaitiniai brailiu), “Pelėdžiukų” gr. projektas “Voro vadavimas” LAB Klaipėdos filiale, “Projektų
mugė 2019” Gedminų progimnazijoje.

Ir kt.

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.

II SKYRIUS

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas

Užduočių įvykdymo aprašymas Pažymimas atitinkamas langelis

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐



6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti

6.1. Aklųjų, silpnaregių suaugusiųjų bei vaikų turinčių ir kitų ugdymosi sutrikimų ugdymosi klausimais

6.2. Produktyvus vadovavimas palaikant lyderystę

____________________ __________ _________________ __________

(švietimo įstaigos vadovo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) (data)

III SKYRIUS

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:
______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais bei pastabomis susipažinau ir sutinku/nesutinku
____________________ __________ _________________ __________

Darbuotojo pareigos parašas vardas, pavardė

8. 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)

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________

IV SKYRIUS

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

9. 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)

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

Sausio mėn. parengti VGK metų planą.

Komisijos veiklą vykdyti planingai, sistemingai,
nuosekliai, atspindint įstaigos aktualijas, siekius

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



9.2. Įgyvendinti specialiųjų
pedagogų, neformaliojo ugdymo
pedagogų, Socialinio ugdymo
skyriaus dokumentacijos perkėlimą
į elektroninį dienyną “Mūsų
darželis”.

Nuo popierinio dienyno pereiti prie elektroninio “Mūsų
darželis” dienyno. Užregistruoti “Mūsų darželis” dienyno
sąrašuose Socialinio ugdymo skyriaus darbuotojus,
specialiuosius pedagogus, neformaliojo ugdymo
pedagogus. Suformuoti planų formas, sudaryti Socialinio
ugdymo skyriaus mokinių sąrašus. Koordinuoti dienyno
pildymą.

2020 m. pirmą pusmetį elektroninis dienynas “Mūsų darželis”
pritaikytas Socialinio ugdymo skyriaus, specialiųjų pedagogų,
neformaliojo ugdymo pedagogų, socialinio darbuotojo
poreikiams. 100 % suveda informaciją el. dienyne: rašo planus,
fiksuoja lankomumą, įvertina planų ir programų
veiksmingumą, rašo mokslo metų ataskaitas.

9.3. Vaduoti socialinį darbuotoją
(jo mokymosi atostogų metu), esant
poreikiui vaduoti įstaigos vadovą,
ikimokyklinio ugdymo skyriaus
vedėją.

Užtikrinti veiklos tęstinumą. Įstaigoje veikla ir toliau vyksta organizuotai: koordinuojama
darbuotojų veikla, pavadavimai, pranešimai į Sodrą, banko
pavedimai ir kiti tuo metu aktualūs klausimai. Socialinis
skyrius tęsia veiklą: programų dalyviai atvyksta/išvyksta, lanko
veiklas, pasirūpinta jų laisvalaikio užimtumu, poreikiu
bendrauti, pietumis ir kt. Ikimokykliniame skyriuje užtikrinama
organizuota veikla, pavadavimai ir kt.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias
užduotis)

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu)

10.1. Laikinas nedarbingumas

10.2. Pasikeitę teisės aktai

10.3. Techninės kliūtys



______________________ __________ _________________ __________

(švietimo įstaigos savininko teises ir (parašas) (vardas ir pavardė) (data)

pareigas įgyvendinančios institucijos

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens

pareigos)

Susipažinau.

____________________ __________ _________________ __________

(švietimo įstaigos vadovo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) (data)

____________________________________________________________________________

_____________________________________________ ______________________________

____________________________________________________________________________

___________________



____________________ __________ _________________ __________

(tiesioginio vadovo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) (data)

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

(ko nereikia, išbraukti)

______________________ __________ _________________ __________

(pavaduotojo ugdymui, ugdymą

organizuojančio skyriaus vedėjo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) (data)

Veiklos vertinimo išvadai pritarta / nepritarta:

(ko nereikia, išbraukti)

____________________ __________ _________________ __________

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

Galutinė veiklos vertinimo išvada ______________________.

____________________ __________ _________________ __________

(švietimo įstaigos vadovo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) (data)


