
KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRAS
(švietimo įstaigos pavadinimas)

IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS VEDĖJOS REGINOS VIRŠILIENĖS
(darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė)

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA

2019 -01- 24 Nr. ________
(data)

Klaipėda
(sudarymo vieta)

I SKYRIUS
PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI

1. Pagrindiniai 2018 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
projektų ,,Aš augu
Lietuvoj...“,, ,,Atver
kim pasakai
duris“, ,,Mažais
žingsneliais į
sveikatos šalį“ veiklų
planus ir koordinuoti
projektų vykdymą.

2018 metų eigoje
vykdyti projektų
veiklos planus.

Kiekvienam projektui bent
po du renginius
bendruomenei ir su
socialiniais partneriais.

Organizuoti ir
pravesti: Renginys
,,Tegul meilė
Lietuvos dega
mūsų
širdyse“ 2018-02-
07;
teatro
savaitė ,,Žaidžiu
teatrą“ 2018-04-
23/27;
sporto
šventė ,,Šeimos
kliūtilonas
2018“ 2018-05-23

1.2. Konsultuoti
grupių pedagogus ir
inicijuoti ugdymo
aplinkų atnaujinimą
ir pritaikymą grupėse
atsižvelgiant į vaikų
amžių ir poreikius.

2018-2019 m. m.
atnaujinti ir
pritaikyti 2 grupes
vaikams nuo 1,5 –
2m. amžiaus
vaikams. 1 grupė –
3-4 m. amžiaus
vaikams, 1 grupė -
4-5 m. amžiaus
vaikams, 1 grupė
vaikams nuo 6
metų.

Kiekvienai grupei nupirkti
po 2 lavinamuosius
žaidimus, 2-3 pažintines
knygas, 5 grožinės
literatūros knygas
atsižvelgiant į vaikų amžių ir
poreikius.

Metų eigoje
atnaujinta ir pagal
vaikų amžių
pritaikyta 2,3,4,5,6
grupių aplinka
(lavinamieji
žaidimai,
manipuliacinės
lentos, plakatai,
knygos ir t.t)

1.3. Periodiškai
stebėti, vertinti
žaidimų aikštelių ir
kiemo įrenginių
atitiktį higienos

Užtikrinti vaikų
saugumą, išvengti
nelaimingų įvykių.

Žaidimų aikštelių ir kiemo
įrenginių periodinę patikrą
vadovaujantis higienos
normos reglamentu – 4
kartus per metus.

Atlikta žaidimų
aikštelių periodinė
kontrolė:
2018-01-03,
2018-03-30,
2018-06-22,



normoms, pildyti
aikštelių ir įrenginių
stebėjimų
dokumentus.
Inicijuoti naujų
kiemo įrenginių
įsigijimą.

Kartą per metus organizuoti
metinę žaidimų aikštelės
kontrolę.
Įsigyti 3 naujus lauko
žaidimų aikštelės įrenginius.

2018-11-31.
Organizuota metinė
vaikų žaidimų
aikštelės kontrolė
2018-07-10.
2018 metais
nelaimingų
atsitikimų vaikų
žaidimų aikštelėje
nebuvo.
Inicijuota ir įsigyta
žaidimų
įrenginiai – 2 vnt.,
balansinės
supynės – 3 vnt.

1.4.Parengti civilinės
saugos planus.
Organizuoti civilinės
saugos mokymus.

Suteikti
darbuotojams žinių ir
įgūdžių kaip reikia
elgtis susidarius
įstaigoje
ekstemalioms
situacijoms.

2 val. civilinės saugos
mokymai įstaigos
darbuotojams kartą metuose.
Civilinės saugos stalo arba
funkcinės pratybos kartą
metuose, vadovaujantis
Civilinės saugos įstatymo 16
straipsnio 3 dalies 4 punktu.

Parengta: 2018-
2020m. ekstremalių
situacijų
prevencijos
priemonių planas
2018-03-27.
Atnaujintas
Ekstremalių
situacijų valdymo
planas 2018-03-27.
Parengtas Civilinės
saugos mokymų
tvarkos aprašas
2018-10-22.
Organizuota:
Civilinės saugos
mokymai
darbuotojams 2018-
11-19 (dalyvavo 53
darbuotojai),
Civilinės saugos
stalo pratybos
2018-12-28

2. 2019 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)

2.1.Parengti projektų ,,50 Regos
ugdymo centro lyderystės
metų“, ,,Garsų, spalvų ir pasakų
šaly“, ,,Augu sveikas ir
stiprus“ veiklų planus ir
koordinuoti projektų vykdymą.

Vykdyti projektų veiklos
planus. Skleisti ir garsinti
Regos ugdymo centro
pasiekimus ir vardą.
Tenkinamas vaikų
kūrybinės saviraiškos

Kiekvienam projektui bent po
2-3 renginius. 90% vaikų, 80%
darbuotojų, 70% tėvų įsitraukia

į projektų įgyvendinimo
veiklas.



poreikis. Didinti
bendruomenės narių
kompetenciją sveikatos
stiprinimo ir saugojimo
klausimais. Kurti vaikų,
tėvų ir pedagogų šiltus
tarpusavio santykius.

2.2. Parengti įstaigos vidaus
veiklos įsivertinimo 2019 m.
veiklos planą. Dalyvauti įstaigos
vidaus veiklos įsivertinime

Atliekamas giluminis
įstaigos vidaus veiklos
įsivertinimas, pagal
pagalbinius rodiklius
2.4.1. Šeimos įtraukimas
į vaiko ugdymosi
procesą; 2.1.3. Šeimos
gaunamos informacijos
kokybė; 3.1.2. Mokytojų
ir tėvų veiklos dermė
skatinant vaiko
pasiekimus ir juos
vertinant. Apdorojus ir
išanalizavus giluminio
įsivertinimo duomenis,
sudaromos prielaidos
tolimesnei kaitai įstaigos
viduje.

Anketinė apklausa tėvams,
pedagogams.

Apklausoje dalyvauja bent
80% bendruomenės narių.
Atlikti 2 stebėsenas (kaip

planuoja, kaip vykdo , tai ką
numatė ir kokiu būdu

pedagogai keičiasi informaciją
su tėvais)

2.3.Periodiškai stebėti, vertinti
žaidimų aikštelių ir kiemo
įrenginių atitiktį higienos
normoms, pildyti aikštelių ir
įrenginių stebėjimų dokumentus.

Užtikrinamas vaikų
saugumas, neužfiksuota
nelaimingų įvykių.
Atlikta žaidimų aikštelių
ir kiemo įrenginių patikra
vadovaujantis higienos
normos reglamentu.

Periodinė žaidimų aikštelės
kontrolė – 4 kartu per metus.
Metinė žaidimų aikštelės
kontrolė – 1 metuose.
Nelaimingų įvykių žaidimų
aikštelėje – 0.

2.4.Organizuoti civilinės saugos
mokymus. Organizuoti civilinės
saugaus funkcines pratybas

Peržiūrėti ir prireikus
atnaujinti Ekstremaliųjų
situacijų valdymo planą.
Pravesti CS mokymus
visiems įstaigos
darbuotojams kaip elgtis
ekstremaliose situacijose.

2 val. civilinės saugos
mokymai įstaigos darbuotojams
mokymuose dalyvauja 90%
darbuotojų, protokolas
Civilinės saugos funkcinės
pratybos , dalyvauja 90%
darbuotojų.

2.5.Dalyvauti Regos ugdymo
centro interneto svetainės
tvarkymo darbo grupės veikloje

Nuolat atnaujinama
informacija įstaigos
tinklapyje.

1kartą per mėnesį pateikti
informaciją(Ikimokyklinio
ugdymo skyriaus) įstaigos
tinklapio atnaujinimui.

3. 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)



3.1. Žmogiškasis faktorius – laikinas nedarbingumas.
3.2. Naujų reikalavimų dėl pasikeitusių teisės aktų įvedimas.
3.3. Techninės kliūtys dėl laiku nebaigtų remonto darbų.

II SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS VERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ

TOBULINIMAS

4. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis vertinimas

Užduočių įvykdymo aprašymas Pažymimas atitinkamas
langelis

4.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai☐
4.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai☐
4.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai☐
4.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai☐

5. Pasiūlymai, kurios kompetencijos turėtų būti tobulinamos
(nurodoma, kokie ar kurios srities mokymai siūlomi)
5.1. Pedagoginio proceso organizavimas ir stebėsena.
5.2. Pedagogų veiklos efektyvinimas dirbant komandoje.

III SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI

6. 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
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)




