
Klaipėdos regos ugdymo centras
(švietimo įstaigos pavadinimas)

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėjos Reginos Viršilienės
(darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė)

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA

2021-01-13 Nr. ________
(data)

Klaipėda
(sudarymo vieta)

I SKYRIUS
PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI

1. Pagrindiniai 2020 metų veiklos rezultatai
2.

Metinės
užduotys
(toliau –
užduotys)

Siektini
rezultatai

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

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

1.1. Parengti ir
įgyvendinti
Pradedančių
mokytojų
kvalifikacijos
tobulinimo ir
pagalbos jiems
teikimo
programą

Išsiaiškinti:
-sunkumus,
su kuriais
susiduria
mokytojas
pradėjus
dirbti
grupėje,
-
pradedančiųj
ų mokytojų
pagrindinius
kvalifikacijos
tobulinimo
aspektus,
-priemones,
padedančias
pradėti
sėkmingą
mokytojo
darbą.

Teikti pagalbą 2
mokytojams, kurių
pedagoginio darbo stažas
yra mažiau nei 3 metai:
-1 k. mėn. teikti
konsultacijas planavimo,
ugdomosios veiklos
organizavimo,
bendradarbiavimo su
šeima ir kolegomis, bei
kitais klausimais (esant
poreikiui ir dažniau),
-skatinti ir sudaryti
galimybę mokytojoms
tobulėti lankant seminarus,
metodines dienas,
metodinius susirinkimus
(ne mažiau kaip 3
seminarai, 2 metodinės
dienos, 4 metodiniai
susirinkimai (mieste) per
metus.
Nei vieno (0) pagrįsto tėvų
ar kitų mokytojų neigiamo
atsiliepimo (skundo) apie
mokytojo darbą (pateikto
raštu)

Programa parengta 2020m.
sausio mėn.
Suderinta Klaipėdos regos
ugdymo centro mokytojų
tarybos 2020 m. sausio 20 d.
posėdžio protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr. V2-1.
Patvirtinta Klaipėdos regos
ugdymo centro direktoriaus
2020 m. vasario 24 d. įsakymu
V-15. Programa ilgalaikė,
įgyvendinimas tęsiamas ir 2021
m. sausio 6 d.
Kartą mėnesyje buvo
konsultuojamos keturios
pradedančios mokytojos
(konsultavimo anketa). Teikiau
konsultacinę pagalbą
mokytojoms apie: ilgalaikį ir
savaitės veiklos planavimą,
priemonių ir grupės aplinkos
paruošimą savaitės temos
plėtojimui, vaikų pasiekimų ir
pažangos vertinimą ir
fiksavimą, renginių plano ir
scenarijaus rašymą, projekto ir
veiklos plano rengimą,
bendravimą ir



bendradarbiavimą su ugdytinių
tėvais ir kolegomis ir kt.
Per metus pradedančios
mokytojos išklausė 3 ir daugiau
seminarų (pažymėjimai).
Negauta nei vieno (0) tėvų
pagrįstų skundų dėl
pradedančių mokytojų darbo.

1.2. Dalyvauti
Etikos
komisijos
veikloje

Užtikrinti
bendruomenė
s narių
dalykišką,
paremtą
pagrindiniais
etikos
principais,
bendravimą ir
bendradarbia
vimą.

Organizuoti paskaitų ciklą
(paskaitas skaitys PPT
psichologai) apie efektyvų
ir sveiką bendradarbiavimą
kolektyve (2-3 paskaitos
per metus)
Paskaitose dalyvauja 70%
darbuotojų.
Organizuoti 2 pramogines
popietes. Dalyvauja 70%
darbuotojų

Organizuoti renginiai siekiant
užtikrinti palankią emocinę
aplinką ir aukštą etinę kultūrą.
2020m. sausio 07, 14, 21, 28 d.
vyko paskaitų ciklas emocinės
aplinkos gerinimo tema vedė
PPT psichologai
Dalyvavo 70-80 % darbuotojų.

1.3. Pagal
poreikį teikti
pagalbą
l/d ,,Klevelis“
mokytojams
(2 ankstyvojo
amžiaus
grupės
patalpintos
mūsų įstaigos
dailės klasėje)

Užtikrinti
l/d ,,Klevelis“
ugdomojo
proceso
tęstinumą
mūsų
įstaigoje

Sudaryti sąlygas muzikos
ir sporto veikloms .
2-3 k. savaitėje spausdinti,
kopijuoti medžiagą
reikalingą ugdymui

2 kartus buvo sudarytas sporto
ir muzikos veiklų tvarkaraštis.
2020 m. sausio mėn. 2020 m.
rugpjūčio mėn.
Pagal poreikį 2-3 kartus
savaitėje kopijuodavau
medžiagą reikalingą vaikų
ugdymui. Ugdyme dalyvavo
10-20 vaikų.

1.4.
Pagalba ,,Žiog
elių“ grupėje

Padėti
mokytojoms
aprengti ir
nurengti
vaikus einant
į lauką ir
grįžus iš jo,
ruošiantis
pietų miegui.
Pagalba pietų
metu.

Dienomis kai grupėje yra
10 ir daugiau vaikų

5- 9 kartus per mėnesį (esant
grupėje 10 ir daugiau vaikų)
padėdavau ,,Žiogelių“ gr.
mokytojoms pasiruošti
pasivaikščiojimui, grįžus iš
lauko. 2020m. rugsėjo mėn.
tris savaites kiekvieną dieną
(vaikų adaptacijos laikotarpiu)
padėjau mokytojoms pietų ir
vakarienės valgymo metu, pietų
miego metu.

2. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai
2.1. Dalyvavau įgyvendinant projektą ,,Regos ugdymo
centro istorijos koliažai“

Kartu su projekto įgyvendinimo komanda
rinkau RUC veiklos istorijos nuotraukas
ilgalaikiam stendai ,,Regos ugdymo centro

istorijos koliažai“ gaminti
2.2. Vadovavau Klaipėdos valstybinės kolegijos Darnus bendradarbiavimas su socialiniais



ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos kurso
studentės praktiniam mokymui priešmokyklinio ugdymo
grupėje.

partneriais –Klaipėdos valstybine kolegija

3. 2021 metų užduotys

Užduotys Siektini rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai

(kuriais vadovaujantis vertinama,
ar nustatytos užduotys įvykdytos)

2.1. Parengti veikos planą ir
koordinuoti sveikos gyvensenos
projektą ,,Augu sveikas ir
stiptus“

Sutelkus įstaigos
bendruomenės pastangas,
stiprės vaikų sveikata,
formuosis sveikos
gyvensenos įgūdžiai,
grupių, lauko aplinka bus
turtinama fizinę veiklą
skatinančiomis
priemonėmis.

Projekto veiklose dalyvaus
90% vaikų, 70% įstaigos
darbuotojų, 50% mokinių tėvų.
Įgyvendinant projektą, ne
mažiau, kaip kartą per mėnesį 1
projekto plane numatyta veikla.

2.2. Dalyvauti įstaigos vidaus
veiklos įsivertinimo komandos
veikloje.

Giluminis dviejų rodiklių
vertinimas:
2.2.2. planavimo
procedūrų kokybė, 6.4.6.
savivaldos ir mokyklos
administracijos
sprendimų ir veiksmų
dermė

Įstaigos vidaus įsivertinimo
planas 2021 metams.
Anketinė apklausa ir rezultatų
analizė.
Įstaigos įsivertinime dalyvauja
90% darbuotojų.

2.3. Dalyvauti
stovyklos ,,Pažinimo
stebuklas“ pasiruošime ir
veikloje.

Sklandus vasaros
stovyklos darbas. Geras
stovyklos dalyvių
užimtumas. Dalyvių
teigiamos emocijos ir
pasitenkinimas stovykla.

Parengti informacinę medžiagą
bei padėkas visiems stovyklos
rėmėjams ir savanoriams.
Organizuoti prekių skirtų
įvairioms veikloms stovykloje
pirkimą (sportiniai veiklai,
priemonės meninei veiklai,
žaislai ir kt.)
Koordinuoti pristatyti į
stovyklą reikiamų priemonių ir
inventoriaus pristatymą į
stovyklą.
Padėti organizuoti ir dalyvauti
dviejuose 2-3 renginiuose.

2.4. Tęsti Pradedančių mokytojų
kvalifikacijos tobulinimo ir
pagalbos jiems teikimo
programos įgyvendinimą

Gerės mokytojų darbo,
ugdymo veiklų,
bendradarbiavimo su
šeima, mokinių
pasiekimų ir pažangos
kokybė.

Teikti pagalbą 4 mokytojams,
kurių pedagoginio darbo stažas
yra mažiau nei 3 metai:
Teikti konsultacijas, bet ne
rečiau kaip kartą per mėnesį.
Sudaryti sąlygas lankyti
seminarus mokytojams
aktualia tema, ne mažiau kaip 3
dienos per metus

2.5. Inicijuoti edukacinių
aplinkų grupėse ir lauko

Pagerinti sąlygas
gamtamokslinei,

2- ose lopšelio grupėse įrengti
sensomotorinės ir fizinės



aplinkoje pritaikymą STEAM
veikloms

technologinei,
inžinerinei, matematinei
ir kūrybinei veiklai
grupėse ir įstaigos kieme,
projekto ,,STEAM
laboratorija“ vykdymui.

veiklos kampelius.
2-ose ikimokyklinio ir 1-oje
priešmokyklinio ugdymo
grupėse turtinti STEAM
veiklos kampelius.
Įstaigos kieme įrengti
tyrinėjimų ir atradimų
erdvę ,,Lauko laboratorija“.

4. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali
turėti neigiamos įtakos šioms užduotims įvykdyti)

4.1. Ekstremali situacija dėl infekcinių, virusinių ligų pandemijos
4.2. Ilgalaikis nedarbingumas dėl ligos ar traumos
4.3. Kiti nenumatyti, svarbūs atvejai, įtakojantys užduočių įgyvendinimo sėkmę

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. Lyderystės kompetencijos tobulinimas.



7.2. Tobulinti anglų kalbos žinias.

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)

______________________ __________ _________________ ________
(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 ______________________.

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


