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I SKYRIUS 

PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių 2021 metų veiklos rezultatai 

Metinės 

užduotys (toliau 

– užduotys) 

Siektini rezultatai 

Rezultatų 

vertinimo rodikliai 

(kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar 

nustatytos 

užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

2.1. Inicijuoti 

projektą ,,Augu 

sveikas ir 

stiprus“.  

Suburti 

komandą, 

parengti  

projekto veiklos 

planą  ir 

koordinuoti 

projekto 

įgyvendinimą. 

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. 

Veiklose dalyvavo:  90%  

vaikų, 70% įstaigos darbuotojų, 

30% mokinių tėvų (tėvų 

procentas mažesnis dėl 

epidemiologinės situacijos 

šalyje apribojimų) 

Įgyvendinant projektą, 

vidutiniškai 1-2 kartus per mėn. 

buvo vykdytos veiklos. 

Įgyvendinant RUC 

ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

vaikams vyko: 5 sveikatos 

valandėlės, 4 valandėlės skirtos  

žalingų įpročių prevencijai, 3 

civilinės saugos prevencijos 

valandėlės, teminė savaitė 

,,Rudens sveikatos takeliu“, 

Šeimos spartakiada,  2 

sportinės pramogos. Projekto 



komanda (3 nariai) ir PU 

,,Pelėdžiukų” ir IU ,,Ežiukų” 

grupės vaikai ( 30 vaikų) ir 

mokytojos (3 mokytojos) 

dalyvavome miesto 

neformaliojo ugdymo mokytojų 

(k. kultūra) projekto 

,,Patyriminio ugdymo 

galimybės ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

fizinėje veikloje“  trijose 

veiklose. Įgyvendintos 

socialinių – emocinių įgūdžių 

programos ,,Kimochis“ 2 - ose 

IU grupėse, ,,Zipio draugai“ 1 – 

oje PU grupėje.  

2.2.  Dalyvauti 

įstaigos vidaus 

veiklos 

įsivertinimo 

komandos 

veikloje.  

 Giluminis rodiklio  

2.2.2. planavimo 

procedūrų kokybė 

vertinimas, siekiant 

išsiaiškinti ar yra 

tarpusavio programų 

dermė. Ar 

neformaliojo 

ugdymo mokytojos 

planuojant 

atsižvelgia į grupės 

ilgalaikių  ir 

trumpalaikių 

ugdymo planų 

temas, ar 

pakankamas 

dėmesys planuojant 

skiriamas   

individualiai vaikų 

veiklai, pažangos 

vertinimui. 

Vertinti  9 

ikimokyklinio 

ugdymo skyriaus 

programų dermę. 

 2 kartus metuose 

atlikti planavimo 

dokumentų el. 

sistemoje ,,Mūsų 

darželis“ analizę.  

Įvertinus analizės 

rezultatus pateikti 

išvadas ir 

rekomendacijas.  

Atlikta 9  programų tarpusavio 

dermės ikimokyklinio ugdymo 

skyriuje analizė. Vertinimo  

rezultatų išvados:   

1. Programos atitinka į vaiką 

orientuotą ugdymą. Naudojami 

mokymosi žaidžiant, 

informacijos paieškos, 

patirtinio, situacinio, 

eksperimentinio, kūrybinio 

ugdymo (si), skatinimo 

metodai.  

2. Bendroji priešmokyklinio 

ugdymo programa yra 

tęstinumas Ikimokyklinio 

ugdymo programos.  Penkių 

PU kompetencijų: socialinės, 

sveikatos saugojimo, 

komunikavimo, pažinimo, 

meninės ugdymas apima visas 

18 ikimokyklinio ugdymo sritis 

esančias Regos ugdymo centro 

Ikimokyklinio ugdymo 

programoje. 

3. Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, neformaliojo 

ugdymo planavimas yra atviras 

papildymui, keitimui, 

koregavimui. 

2 kartus: gegužės ir spalio mėn. 

atlikta 5 grupių ir 3 

neformaliojo ugdymo 

programų ,,Molinuko studija“, 



,,Spalvų žingsneliai“, 

,Judėjimas sveikatos -

vitaminas“,  muzikinio ugdymo 

programos veiklų planavimo 

analizė.  

Vertinimo  rezultatų išvados: 

1. Neformaliojo ugdymo 

planavimas remiasi grupių 

ilgalaikių ir trumpalaikių planų 

tikslais ir turiniu.  

2. Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, neformaliojo 

ugdymo planavimas yra atviras 

papildymui, keitimui, 

koregavimui. 

3. Visų programų ilgalaikio ir 

trumpalaikio planavimo tikslai, 

uždaviniai, numatoma veikla 

parenkama remiantis turimais 

vaikų gebėjimais ir žiniomis, 

siektinu rezultatu ir  vaikų 

pasiekimais. 

4. Pasitaiko atvejų, kai 

neformaliojo ugdymo veiklų 

tema neatitinka grupės 

trumpalaikio plano temos. 

5. Individualų  darbą su vaikais 

daugiau planuoja grupių 

mokytojos. Neformaliojo 

ugdymo mokytojos 

individualaus darbo su vaiku 

turėtų numatyti daugiau. 

6. Vaikų pasiekimai ir pažanga 

vertinami kaip ir numatyta IU 

ir PU programose du kartus 

metuose  rugsėjo ir gegužės 

mėnesiais.  

Rekomendacijos: 

1.Planuojant veiklas daugiau 

dėmesio skirti individuliam 

vaikų poreikių tenkinimui.  

2. Neformaliojo ugdymo 

mokytojoms  individualų darbą 

su vaiku planuoti ir fiksuoti el. 

sistemoje ,,Mūsų darželis“ 

grupės savaitės plane skiltyje 

,,Individuali veikla“. 

2.3. Dalyvauti 

stovyklos 

,,Pažinimo 

Sklandus vasaros 

stovyklos darbas. 

Geras stovyklos 

Parengti 

informacinę 

medžiagą bei  

Parengiau informacinę 

medžiagą  -100 lankstinukų 

stovyklos ,,Pažinimo stebuklas“ 



stebuklas“ 

pasiruošime ir 

veikloje. 

dalyvių užimtumas. 

Dalyvių teigiamos 

emocijos ir 

pasitenkinimas 

stovykla. 

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. 

dalyviams, svečiams, 

savanoriams. Užpildžiau ir 

paruošiau pasirašymui  

stovyklos dalyvių sutartis – 50 

vnt. 

Parengiau stovyklos rėmėjams 

padėkas -40 vnt. ir stovyklos 

savanoriams 18 padėkų. 

Organizavau prekių pirkimą 

stovyklos reikmėms (sportinei, 

meninei veiklai, žaidimams). 

Koordinavau reikiamų 

priemonių ir inventoriaus 

pristatymą į stovyklą.  

Dalyvavau rengiant stovyklos 

„Pažinimo stebuklas” projektą 

ir stovyklos programą  7 

dienoms (2021-06-21/27). 

Vedžiau stovyklos atidarymo 

renginį, kuriame dalyvavo: 50 

stovyklos dalyvių (vaikai ir 

mokiniai); 25 dalyvių tėvai, 15 

savanorių, 25 stovyklos 

rėmėjai, Klaipėdos Vyturio 

progimnazijos būgnų orkestras, 

TV laidų vedėjas ir muzikos 

prodiuseris Jonas Nainys. 

Dalyvavau susitikime su 

rėmėjais, kuriame buvo aptarta 

stovyklos organizavimo 

klausimai.  

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 

Pagalba buvo teikta pagal 

poreikį 6 mokytojoms, ne 

rečiau kaip kartą per mėn. 

Suteiktos 27 konsultacijos, 

parengtos 6 konsultavimo 

anketos. Suformuotas 

konsultavimo anketų segtuvas 

,,Pedagoginio proceso priežiūra 

ir konsultavimas“. 

3 vadovai, 2 priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai, 7 

ikimokyklinio ugdymo, 1 

meninio  ugdymo, 3 

neformaliojo ugdymo 

mokytojai , 7 tiflopedagogai, 2 

logopedai tobulino savo 

kvalifikaciją ilgalaikiuose 

mokymuose ,,Švietimo įstaigos 

vidaus veiklos prosesų 



tobulinimas panaudojant 

Microsoft Teams platformą“, 

seminaruose  ,,STEAM 

panaudojimo galimybės 

ikimokykliniame ugdyme“,  

,,STEAM metodika 

ankstyvajame ugdyme“, 

,,Patirtys ir galimybės 

įtraukiant ir ugdant vaikus, 

turinčius specialiųjų ugdymosi 

poreikių“ ir kt., metodinėse 

dienose ,,Man gera ir smagu 

tarp gerų draugų“, ,,Neregių 

savivertės ir santykio su 

aplinka ypatumai“ ir kt., 

metodiniuose pasitarimuose.  

Buvo įgyvendinta ilgalaikė 

kvalifikacijos tobulinimo 

programa ,,Asmeninis 

meistriškumas, ugdymo(si) ir 

orientavimas į mokinių 

poreikius“. Kvalifikacinių 

renginių dėka mokytojos ne tik 

tobulino turimas 

kompetencijas, bet ir įgijo 

naujų žinių ir kompetencijų, 

kurių dėka ugdymas tapo 

kokybiškesnis, atliepiantis 

mokinių ir tėvų poreikius. 

2.5. Inicijuoti 

edukacinių 

aplinkų grupėse 

ir lauko 

aplinkoje 

pritaikymą 

STEAM 

veikloms 

Pagerinti sąlygas 

gamtamokslinei, 

technologinei, 

inžinerinei, 

matematinei ir 

kūrybinei veiklai 

grupėse ir įstaigos 

kieme, projekto 

,,STEAM 

laboratorija“  

vykdymui. 

2- ose lopšelio 

grupėse įrengti 

sensomotorinės ir 

fizinės veiklos 

kampelius. 

2-ose 

ikimokyklinio ir 1-

oje 

priešmokyklinio 

ugdymo grupėse 

turtinti STEAM 

veiklos kampelius. 

Įstaigos kieme 

įrengti tyrinėjimų 

ir atradimų erdvę 

,,Lauko 

laboratorija“. 

 

Ankstyvojo amžiaus grupėse 

įrengti fizinės, sensomotorinės  

veiklos kampeliai (mažasis 

krepšinis, šokliukai, veidrodžiai 

tyrinėjimui, judėjimo krypties 

takeliai ant grindų, emocijų 

ištrypimo kilimėliai ir kt.).  

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupėse  aplinkos papildytos 

priemonėmis STEAM 

veikloms. 

Dailės studijoje įrengta 

,,Mažųjų laboratorija“- erdvė 

STEAM veikloms vykdyti.  

Įsigyta priemonių 

gamtamokslinei veiklai – 

tyrinėjimų rėmeliai, pipečių, 

didinimo stiklų, indų biriems , 

skysčiams rinkiniai, edukacinės 

kortelės ,,Mano kūno dalys“  ir  



kt.; techologijų veiklai- 

spalvoto skysčio laikmačių 

rinkinys, popieriaus masė 

,,Papje maše“, magnetizmo 

rinkiniai ir kt., inžinerijos  

veikloms – erdvinių statinių 

kūrimo rinkinys, spalvoti 

indeliai konstravimui ir 

tyrinėjimui,  ir kt.; meniniai 

veiklai – spalvingosios 

Kastanetės, dažai tapymui 

pirštais, liejami trafaretai ir kt. 

Įrengtos interaktyvios grindys 

 sporto salėje. Jų pagalba vaikai 

lavina komunikacinius, 

socialinius, gebėjimus, 

skatinamas fizinis aktyvumas, 

vaikai patiria daug džiugių 

emocijų. 

Lauke buvo sudarytos 

galimybės eksperimentams ir 

tyrinėjimams:  vaikai  augino 

agurkus, moliūgus, cukinijas, 

įvairias gėles, stebėjo jų 

dygimo ir augimo eigą, augalų 

dydį,  tai fiksavo augalų 

augimo kalendoriuje. 

Eksperimentavo su smėliu ir 

vandeniu; su vandeniu ir 

spalvomis; sniegu, ledu ir 

spalvomis. Stebėjo ir tyrinėjo 

vabalus, sraiges, drugelius. 

Šeimos dienos, Vaikų gynimo 

dienos, Rugsėjo 1 – osios 

renginių metu buvo įkurti 

ivairios veiklos kampeliai 

lauke: eksperimentų kampelis, 

kuriame vyko įvairūs 

eksperimentai, bandymai ir 

tyrinėjimai. Dailės ir meninės 

raiškos kampelyje , vyko 

eksperimentai spalvomis,  

išbandytos įvairios dailės 

technikos. Muzikos kampelis – 

jame visi norintys išbandė 

garsų žaismą, skleidžiamą 

muzikos instrumentų  ir įvairių 

daiktų (šaukštai, popierius, 

dubenėliai ir kt.), muziką 

perteiktė judesiu ir emocija. 



Sporto kampelyje buvo galima  

išbandyti fizinį pajėgumą, 

pajausti judėjimo džiaugsmą.   -

Šiose veiklose dalyvavo 80% 

RUC bendruomenės narių.  
 

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. Dalyvauju RUC valdymo plano dėl COVID – 

19 ligos įgyvendinimo veikloje. RUC mokytojų, 

administracijos ir medikų testavimosi, persirgusių 

ar vakcinuotų nuo COVID – 19 pažymų 

fiksavimas ir kontrolė (20 darbuotojų) 

Mažas darbuotojų, mokinių sergamumas 

COVID – 19 liga. Protrūkių 2021 metais 

nefiksuota. 

2.2. Inicijavau ir registravau  dalyvavimą 

projektuose: 

- ,,Mažųjų tenisas“ organizatorius -Lietuvos teniso 

sąjunga;  

- ,,Futboliukas“ organizatorius – Lietuvos futbolo 

federacija, Lietuvos masinio futbolo asociacija;   

- ,,Mažųjų žaidynės 2021“ organizatorius – 

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, 

Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno 

kultūros pedagogų asociacija.  

Kartu su komanda organizavau šių projektų 

renginius įstaigoje. 

 Vyko daugiau organizuotos fizinės 

veiklos, kurioje dalyvavo dauguma vaikų 

ir mokytojų. Renginiuose dalyvavo 90% 

mokinių ir 80% mokytojų. Fizinės 

veiklos, projektų dėka, tapo įdomesnės, 

kadangi daug projektuose naudojamų 

elementų galima pritaikyti kasdienėje 

fizinėje veikloje. Vaikai susipažino su 

sporto šakomis tinkliniu ir futbolu. Didėja 

bendruomenės sutelktumas, 

bendradarbiavimas organizuojant 

sportinius renginius. Sporto salės 

inventorius papildytas naujomis 

priemonėmis: lauko teniso priemonės: 10 

rakečių, 12 teniso kamuoliukų, 20 mažų 

guminių kamuoliukų, 1 tinklas žaisti 

tenisui;  futbolo priemonės: maži futbolo 

vartai – 2 vnt., 6 minkšti kamuoliai, 2 

futbolo kamuoliai, 6 bokšteliai, 20 

žymeklių (lėkštutės), 4 marškinėliai, 55 

spalvinimo knygelės – visos priemonės 

yra pritaikytos naudoti vaikams, bei 

finansuojamos projektų organizatorių.  

2.3. Pravestos 3 konsultacijos  grupių  

komandoms.  

Efektyvesnis bendradarbiavimas tarp 

grupių mokytojų ir švietimo pagalbos 

specialistų įtakoja vaikų ugdymo kokybę. 

Aptarta grupės aplinkos funkcionalumas 

vaikų ugdymui (si), bendradarbiavimo su 

šeima aktualijos.   

2.4. Darbas dėl nenumatytų aplinkybių.  

Susirgus mokytojoms, savaitgaliais,  švenčių 

dienomis, vakare po darbo, mokytojos apie tai 

Tai darydama užtikrinu, kad ryte, 

sergančios mokytojos grupėje, bus 

pavaduojantis mokytojas ir visos 



mane  informuoja skambindamos arba sms žinute . 

Laisvu nuo darbo laiku turiu surasti, kas galėtų 

pavaduoti sergančią mokytoją. Skambinu, rašau 

sms žinutes, tariuosi.  Ypač tai aktualu, kai 

serganti mokytoja dirba rytinėje pamainoje arba 

visą dieną, vaikų priėmimas vyksta nuo 7.30 val.  . 

Vaduojančio mokytojo paieška trunka nuo 0,5 iki 

1,5 val. Vaduojančio mokytojo laisvu laiku 

ieškojau 20 kartų per 2021 metus. 

pamainos ar dienos eigoje, atsižvelgiant į 

dienos ritmą, vyks sklandus darbas – 

vaikų priėmimas, ugdymas, 

pasivaikščiojimas ir t.t. 

 

3. Einamųjų 2022 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. Atlikti viešųjų pirkimų 

iniciatoriaus funkcijas, siekiant 

tinkamo pirkimų ir pirkimų 

sutarčių vykdymo bei 

racionaliai naudojant skirtas 

lėšas.   

 

Inicijuoti mažos vertės 

pirkimus: ugdymo 

priemonėms įsigyti - 

knygos, žaislai, žaidimai , 

sportinis inventorius, dailės 

priemonės ir kt.; paslaugų  -  

pažintinėms edukacijoms ir 

kvalifikacijos renginiams 

pirkti. Racionaliai naudoti 

lėšas, skirtas ugdymo 

priemonėms, pažintinei 

veiklai ir kvalifikacijai  

1 - 2 kartus per ketvirtį 

inicijuotas prekių ir paslaugų 

pirkimas, parengta 

susisteminta informacija apie 

reikalingas pirkti prekes, 

paslaugas ir darbus. Surinkta 

kokybinė ir kiekybinė 

informacija apie realių bei 

potencialių prekių, paslaugų ir 

darbų pasiūlą, parengtos 

apibendrintos išvados prekių 

ir paslaugų pirkimui vykdyti. 

100 procentų lėšų panaudota 

pagal paskirtį 

 

3.2. Dokumentų rengimui, 

susipažinimui su dokumentais 

naudoti kompiuterizuotą 

informacinę dokumentų 

valdymo sistemą ,,Avilys“ 

Dokumentus rengti, 

susipažinti su dokumentais, 

siųsti dokumentus 

vadovaujantis įstaigos 

„Vidinių dokumentų 

rengimo ir pasirašymo 

dokumentų valdymo 

sistemoje „Avilys” tvarkos 

aprašu” ir „Regos ugdymo 

centro gautų dokumentų 

priėmimo ir siunčiamų 

dokumentų išsiuntimo ir jų 

registravimo tvarkos 

aprašu” 

Nustatytais terminais ir be 

klaidų atliktos užduotys 

sistemoje ,,Avilys“. Ne 

mažiau kaip 50 procentų  

vidaus susirašinėjimo 

dokumentų rengiami, su 

dokumentais susipažįstama 

elektroniniu būdu. Iki 2022-

12-01 pilnai pradėta taikyti 

dokumentų valdymo sistema 

„Avilys”  

3.3. Vykdyti stebėseną - Stiprinti bendradarbiavimą Organizuoti PPT psichologo 



saugios ir ugdymui(si) 

palankios  emocinės aplinkos 

kūrimas, vaikų adaptacija. 

Analizuoti stebėsenos 

rezultatus.  

tarp mokytojų ir specialistų , 

tarp pedagogų ir tėvų.  

Taikyti veiksmingesnes 

ugdymo ir švietimo 

pagalbos priemonės, 

siekiant lengvesnio 

adaptacijos laikotarpio ir 

palankesnės emocinės 

aplinkos  grupėse.   

paskaitas mokytojams: 

,,Bendravimas ir 

bendradarbiavimas su tėvais. 

Ką sakyti ir ko (gal) 

nesakyti?” – 2022m. rugsėjo 

mėn. 

,,Už vaiko ugdymą atsakinga 

komanda. Kas tai?” – 2022 m. 

spalio mėn. 

Pradedančių lankyti vaikų 

tėvams ,,Nauja patirtis – 

darželis” – 2022m. 08 mėn. 

  2022m. rugsėjo –spalio mėn. 

stebėti  pedagogų 10 veiklų 

(renginių), fiksuoti stebėjimo 

anketose.  

2022 m. lapkričio mėn. atlikti 

stebėjimo analizę 

2022m. lapkričio - gruodžio  

mėn. vykdyti konsultacijas  

grupių komandoms ir 

švietimo pagalbos 

specialistams. 

 2022m. gruodžio mėn. 

parengti rekomendacijas 

mokytojoms ir švietimo 

pagalbos specialistams dėl 

emocinės aplinkos kūrimo 

grupėje, dėl veiksmingo 

bendradarbiavimo galimybių. 

3.4. Dalyvauti rengiant ir 

įgyvendinant projektą „Iš 

patirties per patirtį － 

pažinkime Klaipėdą”, skirtą 

Klaipėdos miesto 770-ies metų 

minėjimui  

Parengtas projektas „Iš 

patirties per patirtį － 

pažinkime Klaipėdą” ir 

įgyvendintas iki 2021-12-

31. Projekto veiklose 

dalyvaus ne mažiau kaip 80 

% bendruomenės narių 

Parengtas projektas „Iš 

patirties per patirtį － 

pažinkime Klaipėdą” ir 

įgyvendintas iki 2021-12-31. 

Ne mažiau kaip 50 % 

patirtinio ugdymo temų apie 

Klaipėdą ir pajūrį bei 

Klaipėdos krašto kaip 

etnografinio regiono 

ypatumus. Ne mažiau kaip 80 

procentų bendruomenės narių 

dalyvauja projekto 

įgyvendinimo veiklose  

4. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos šioms užduotims įvykdyti) 

(pildoma kartu suderinus su ugdymą organizuojančio skyriaus vedėju) 

4.1. Ekstremali situacija, karantinas šalyje dėl infekcinių, virusinių ligų protrūkio. 



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 Patenkinamai ☐ 



rodiklius 

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. Įtraukiojo ugdymo galimybės ir galimi iššūkiai. 

7.2. Atnaujinta Bendroji priešmokyklinio ugdymo(si) programa. 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

8. Vertinimo pagrindimas ir siūlymai: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_______________________ _____________ ___________________________________ __________ 

(Vadovo pareigos) (Parašas) (Vardas, pavardė) (data) 

 

 

Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku / nesutinku: (ko nereikia, išbraukti) 

Ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus vedėja 

_____________ Regina Viršilienė __________ 

(Ugdymą 

organizuojančio skyriaus 

vedėjo pareigos) 

(Parašas) (Vardas, pavardė) (data) 

 

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

_______________________ _____________ ___________________________________ __________ 

(Darbo tarybos pirmininko 

pareigos) 

(Parašas) (Vardas, pavardė) (data) 

 

Galutinė veiklos vertinimo išvada ____________________________________________________ 

Direktorė _____________ Laima Glaveckienė __________ 



(Švietimo įstaigos 

vadovo pareigos) 

(Parašas) (Vardas, pavardė) (data) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


