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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

1. Strateginės veiklos kryptys: 
1. Kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas. 

2. Pasidalytosios lyderystės skatinimas. 

3. Sveikos, saugios, šiuolaikiškos, ugdymą(si) įgalinančios aplinkos kūrimas. 

2021 metų veiklos tikslas: 

Tobulinti ugdomąjį procesą, kurio centre yra vaikas, keliant aukštus lūkesčius ir siekiant 

kiekvieno ugdytinio asmeninės pažangos. 

Uždaviniai: 

 Auginti vaikų gebėjimus, skatinant kūrybiškumo, mąstymo, problemų 

sprendimo įgūdžius. 

Įstaigoje inicijuotas ir vykdytas respublikinis vaikų ir pedagogų projektas „Vaikų gebėjimų 

augimas mąstant, atrandant, kuriant“ leido  mokytojams labiau įsigilinti į „Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų pasiekimų aprašą“, ieškoti originalių kūrybinių idėjų, patraukliai ir įdomiai suplanuoti 

ugdymo procesą. Tai motyvavo ugdytinius, padėjo jiems įgyti reikalingų gebėjimų.  Išleidome 

Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų ir pedagogų knygą „Aš ir mano 

gebėjimai“, kurioje susisteminome vaikų ir pedagogų idėjas. STEAM veiklų aktyvinimas, 

patirtinis mokymasis ugdė vaikų kritinį mąstymą, o sėkmės pajautimas motyvavo vaikus siekti 

užsibrėžtų tikslų bei skatino domėtis, ieškoti, tyrinėti, stebėti aplinką. Buvo sudarytos sąlygos 

personalizuoti ir diferencijuoti ugdymo turinį, tenkinti individualius vaikų poreikius. STEAM 

veiklų plano parengimas leido nuosekliai ir kryptingai įgyvendinti suplanuotas veiklas, siekiant 

STEM mokyklos vardo. Grupėse vykdyti ilgalaikiai projektai skatino vaikus labiau įsitraukti į 

organizuojamas veiklas, giliau analizuoti išsikeltus iššūkius ir problemas bei įtvirtino ugdomus 

gebėjimus. Kompiuterinių programų panaudojimas, sferinio kino seansai, „Bee-bot“ bitučių, 

šviesos stalų naudojimas, ekologinių, gamtosauginių projektų vykdymas, skatino vaikų mąstymo 

ir problemų sprendimo įgūdžius. 

 Teikti veiksmingą ir savalaikę pagalbą įvairių gebėjimų ugdytiniams, taikant 

įtraukiojo ugdymo(si) rekomendacijas, suasmenintą ugdymą(si), siekiant 

maksimaliai patenkinti reikiamos pagalbos vaikui poreikį. 

Mokytojai seminaruose gilino žinias apie įtraukųjį ugdymą. Organizuojamose veiklose 

taikė įvairius ugdymo metodus, formas ir būdus, personalizavo ugdymą, kas darė teigiamą įtaką 

vaikų pažangos ūgčiai. Metodinėse grupėse nuolat aptariami vaikų pasiekimai ir pažanga. Visi 

ugdymo įstaigą lankantys vaikai padarė pažangą. VGK posėdžiuose akcentuojama ir specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių vaikų pažanga. Sistemingas ir koordinuotas pagalbos specialistų, 

pedagogų, vaikų tėvų bendravimas ir bendradarbiavimas leido laiku suteikti efektyvią pagalbą 

vaikams, kuriems ji buvo reikalinga. Vaikams buvo teikiama savalaikė ir veiksminga švietimo 

pagalba, atsižvelgiant į  individualiuosius ir specialiuosius (gabių, talentingų, specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių) vaikų poreikius ir interesus. Gabūs muzikai vaikai dainavo 

vokaliniame ansamblyje „Pievelė“. Mažieji dailininkai lankė papildomus užsiėmimus dailės 

studijoje. Mėgstantys sportuoti turėjo galimybę lankyti karatė būrelį. Patys smalsiausi save 

realizavo STEAM veiklų būrelyje. 6-7 metų vaikų dalyvavo tarptautinėje socialinių įgūdžių 

ugdymo programoje „Zipio draugai“, 5-6 metų – socialinio-emocinio ugdymo programoje 

„Kimochi“. Iniciatyva „Be patyčių“ ugdė vaikų atsparumą žalojančios aplinkos įtakai, suteikė 
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emocinių ir socialinių sunkumų įveikimo gebėjimų. Buvo teikiama savalaikė  ir tinkama  

logopedo pagalba  vaikams su kalbos ir komunikacijos vystymosi sutrikimais, psichologo 

pagalba elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems vaikams bei socialinė pagalba, stokojantiems 

socialinių įgūdžių. Bendradarbiavimas su pedagogine psichologine tarnyba suteikė įstaigai 

galimybes profesionaliau konsultuoti tėvus ir pedagogus. Įstaigoje atliktas tyrimas „Pagalbos 

vaikui teikimo veiksmingumas“, pateiktos rekomendacijos. 

 Plėtoti sveikos gyvensenos įgūdžius ir įpročius, formuojant atsakingą požiūrį į 

fizinę ir emocinę sveikatą. 

Fiziškai ir psichologiškai saugios aplinkos kūrimas, kasdienis sveiko gyvenimo įgūdžių 

propagavimas, fizinio aktyvumo, sveikos mitybos skatinimas padėjo vaikams įgyti visuminę 

sveikatos sampratą. Sveikos gyvensenos įgūdžiai buvo įtvirtinami dalyvaujant įvairiuose 

projektuose, akcijose, konkursuose. Respublikiniame projekte „Gyventi sveikai – gera“, net dvi 

mūsų įstaigos grupės tapo nugalėtojomis. Visose grupėse visuomenės sveikatos specialistė  vedė 

užsiėmimus sveikos gyvensenos ir sveikatos stiprinimo temomis. Sveikos gyvensenos įpročius 

ugdėme dalyvaudami vaisių ir daržovių bei pieno produktų vartojimo skatinimo programose. 

Ugdydami sveikos mitybos įpročius, atnaujinome 15 dienų valgiaraščius, septyniems 

alergiškiems vaikams buvo parengti pritaikyto maitinimo valgiaraščiai. Įstaigoje atliktas tyrimas 

„Vaikų emocinis saugumas darželyje“, pateiktos rekomendacijos. 

 Skatinti pasidalytąją lyderystę, aktyvinant pedagogų komandinį darbą, 

partnerystę su tėvais ir socialiniais partneriais. 

Įstaigos pedagogai kėlė savo profesinę kvalifikaciją seminaruose, kursuose, mokymuose 

179 dienas, 1625 valandas. Vienam pedagogui vidutiniškai tenka 8,1 dienos ir 74 valandos. 

Visiems įstaigos pedagogams buvo išpirkta VIP narystė metams platformoje pedagogas.lt. Tėvų 

pedagoginis švietimas bei įtraukimas į įstaigos organizuojamas veiklas skatino juos labiau 

domėtis vaikų pasiekimais bei gyvenimu darželyje. Tėvai dalyvavo susirinkimuose, mokymuose, 

buvo teikiamos individualios konsultacijos vaikų ugdymo ir pagalbos gavimo klausimais. 

Metodinių naujovių skleidimas įstaigoje, rajone ir respublikoje, užtikrino nuolatinį pedagogų 

profesinės kompetencijos augimą ir aukštos ugdymo kokybės siekimą. Bendradarbiaujant su 

Jonavos krašto muziejumi ir Jonavos bibliotekos vaikų literatūros skyriumi buvo organizuojamos 

edukacinės valandėlės, išvykos. Nuolat atnaujinama įstaigos internetinė svetainė. Duomenų apie 

vykdomą veiklą viešinimas spaudoje ir socialiniuose tinkluose, užtikrino savalaikės informacijos 

pateikimą visiems, besidomintiems darželio veikla. 

Dvi įstaigos mokytojos parengė ir skaitė 6 pranešimus respublikos pedagogų 

konferencijose, forumuose ir seminaruose. 80 proc. mokytojų parengė metodines priemones ir 

pristatė respublikiniuose projektuose. Žiniasklaidai išsiųsta 17 straipsnių apie lopšelio-darželio 

„Dobilas“ veiklą, ugdytinių pasiekimus (ikimokyklinis.lt, svietimonaujienos.lt, jonavoszinios.lt, 

youtube.com). Organizavome respublikinį mažųjų skaitovų konkursą „Spalvingoje eilėraščių 

pievelėje“. Du ugdytiniai paskelbti nugalėtojais, viena ugdytinė pelnė II vietą.  Išleidome 

Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų ir pedagogų knygą „Aš ir mano 

gebėjimai“, kurioje susisteminome vaikų ir mokytojų idėjas. Knyga publikuojama „Švietimo 

naujienose“, ja gali naudotis visos Lietuvos mokytojai. 

2. Įstaigos įsivertinimas ir pažanga. 

1. 2021 m. gruodį, atlikus „platujį“ veiklos kokybės įsivertinimą, stipriausiais įstaigos 

veiklos aspektais įvardintos šios sritys: paramos ir pagalbos vaikui ir šeimai sritis, įstaigos 

valdymas, vaiko ugdymas ir ugdymasis. Įstaigoje garantuojamos vaiko teisės, tenkinami 

ugdytinių asmeninės raiškos poreikiai.  

Rengiant mobingo politiką, įstaigoje atliktas psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimas. 

Psichosocialinė aplinka įvertinta kaip priimtina.  

2. Įsivertinimo metu silpniausiu įstaigos veiklos aspektu įvardinta Etoso sritis. Tačiau labai 

gerai įvertintas šios srities rodiklis – įstaigos įvaizdžio kūrimo kultūra. Tobulintina sritimi 

pripažinta įstaigos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė. Susiklosčius 

pandeminei situacijai, dalis susitikimų ir pasitarimų buvo organizuojami nuotoliniu būdu, 

ribojamas „gyvų“ susirinkimų laikas.  

3. Atsižvelgdami į 2020 m. veiklos kokybės įsivertinimą, tobulintinomis veiklomis 2021 m. 
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pasirinkome: pagalbos vaikams teikimą, vaiko daromą pažangą įvairiais amžiaus tarpsniais bei 

mokytojų ir tėvų veiklos dermę, skatinant vaiko pasiekimus. Įstaigoje buvo atliktas “Pagalbos 

vaikui teikimo veiksmingumo” tyrimas, stebimi užsiėmimai ir vykdoma stebėtų užsiėmimų 

analizė, vykdoma anoniminė tėvų ir mokytojų anketinė apklausa, analizuojami ilgalaikiai, 

trumpalaikiai ir pagalbos vaikui planai. Tyrimo pabaigoje pateikta 16 rekomendacijų. 

4. Buvo tobulinamas ugdomasis procesas, kurio centre yra vaikas, keliant aukštus lūkesčius 

ir siekiant kiekvieno ugdytinio pažangos. Mokytojai buvo skatinami domėtis naujovėmis, taikyti 

veikloje, tobulėti, dalintis gerąja patirtimi ir reflektuoti. Dėmesys kiekvienam vaikui buvo 

koordinuotas ir sutelktas į pagalbos specialistų, mokytojų ir tėvų bendradarbiavimą. Patobulėjo 

trumpalaikiai, ilgalaikiai ir pagalbos vaikui planai. Sumažėjo kasdienės rutinos, atsirado daugiau 

įdomių, vaikams aktualių ir auginančių veiklų, pradėjome dalyvauti eTwinning projekto veiklose. 

5. Ugdymo proceso personalizavimas ir diferencijavimas leido maksimaliai patenkinti 

reikiamos pagalbos vaikui poreikius. STEAM veiklų aktyvinimas skatino kelti iššūkius, spręsti 

problemas, bendradarbiauti. Vaikai noriai ir aktyviai dalyvavo ugdymo procese. Tai liudija vaikų 

pasiekimai respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose. Respublikiniuose konkursuose 27 

lopšelio-darželio „Dobilas“ ugdytiniai tapo nugalėtojais arba laureatais. Laimėtos prizinės vietos: 

I – 4 vaikai, II – 2 vaikai, III – 1 vaikas. Respublikiniuose projektuose 5 grupės paskelbtos 

nugalėtojomis. Pati įstaiga paskelbta nugalėtoja „Sveikatiados“ veikloje „Pusryčiai madinga“.  

Lopšelio-darželio „Dobilas“ ugdytinė atstovavo Lietuvą pasauliniame Barbaros Petchenik vardo 

vaikų žemėlapių konkurse „Mano ateities pasaulis“ (dalyvavo 32 šalys) ir laimėjo II vietą. 

Tarptautiniame vaikų piešinių konkurse „Išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą“ 3 ugdytiniai 

paskelbti nugalėtojais. 

Visi ugdymo įstaigą lankantys vaikai padarė pažangą vidutiniškai per 0,93 žingsnelio. 

Vertinant ugdytinių pasiekimus pastebėta, kad mažiausią pažangą padarė tie vaikai, kurie ilgesnį 

laiką nelankė įstaigos dėl Covid-19 pandemijos. 
 

II 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. Tobulinti 

ugdymo procesą, 

siekiant kiekvieno 

vaiko pažangos. 

Efektyvesnis ir 

patrauklesnis 

mokymasis, taikant 

aktyvius ugdymo 

metodus, 

personalizuojant 

ugdymą, 

analizuojant vaikų 

pasiekimų ir 

pažangos pokyčius. 

Vaikų pasiekimai  vertinami 

du kartus per metus ir 

fiksuojami elektroniniame 

dienyne. 

 

Vaikų pažangos ir 

pasiekimų vertinime 

dalyvauja visi darželio 

pedagogai ir specialistai.  

 

Atliktas tyrimas „Pagalbos 

vaikui teikimo 

veiksmingumas“. Tyrimas 

pristatytas II ketv. mokytojų 

tarybos posėdyje.  

 

Metų eigoje mokytojų 

tarybos posėdžiuose 

analizuojami vaikų 

pasiekimai, numatomi 

tobulintini dalykai. 

Užduotis 

įvykdyta. 

Vaikų pasiekimai 

įvertinti ir fiksuoti 

spalio ir gegužės 

mėn.  

 

Vertinime 

dalyvavo visi 

darželio 

pedagogai ir 

specialistai. 

 

 Atliktas ir 

pristatytas 

„Pagalbos vaikui 

teikimo 

veiksmingumo“ 

tyrimas.  

 

Posėdžiuose buvo 
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 analizuojami 

vaikų pasiekimai, 

aptarti tobulintini 

dalykai. 

1.2. Skatinti įstaigos 

darbuotojų profesinį 

tobulėjimą. 

Mokytojai savo 

darbe taiko įvairius 

ugdymo metodus, 

nebijo naujovių, 

imasi iniciatyvos ir 

lyderystės, 

dalyvauja 

įvairiuose 

projektuose, 

renginiuose. 

90% pedagogų kėlė 

profesinę kvalifikaciją ne 

mažiau kaip 3 dienas per 

metus. 

 

Visiems įstaigos 

pedagogams metų eigoje 

organizuotas bent vienas 

seminaras tiksline tema 

(pagal veiklos planą). 

 

Ne mažiau kaip 20% 

pedagogų gerąja patirtimi 

dalijosi rajone ir/ar įstaigoje.  

 

Kiekviena grupė per metus 

dalyvavo ne mažiau kaip 3 

konkursuose, projektuose, 

renginiuose. 

 

Užduotis 

įvykdyta. 

Visi pedagogai 

kvalifikaciją kėlė 

daugiau kaip 3 

dienas per metus.  

 

Įstaigoje 

pedagogams 

organizuotas  

seminaras 

„STEAM planai 

ir projektai“.  

 

Visos darželio 

grupės dalyvavo 

daugiau kaip 3 

konkursuose, 

projektuose. 

 

Viršyta. 

80% pedagogų 

gerąja patirtimi 

dalijosi rajone ir 

įstaigoje. 

2 mokytojos 

skaitė 6 

pranešimus 

respublikinėse 

konferencijose. 

1.3. Teikti 

sistemingą švietimo 

pagalbą specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turintiems vaikams. 

Sudarytos sąlygos 

veiksmingam 

specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turinčių vaikų 

ugdymui(si) 

bendrose patalpose, 

taikant įtraukiojo 

ugdymo principus. 

I ketv. sudarytas vaiko 

gerovės komisijos veiklos 

planas. 

 

Gruodžio mėn. pristatytas 

plano įgyvendinimas. 

Įgyvendinta ne mažiau kaip 

90% veiklų. 

 

I ketv. atnaujintas 

psichologinės pagalbos 

teikimo tvarkos aprašas. 

 

I ketv. parengta pagalbos 

vaikui, turinčiam specialiųjų 

ugdymosi poreikių,  teikimo 

tvarka. 

 

Vaiko gerovės komisijos 

posėdžiuose numatomos 

Užduotis 

įvykdyta. 

Sudarytas vaiko 

gerovės komisijos 

veiklos planas, 

įgyvendinta 

daugiau kaip 90% 

veiklų. 

 

Kovo mėn. 

atnaujintas 

psichologinės 

pagalbos teikimo 

tvarkos aprašas. 

 

Kovo mėn. 

parengtas 

švietimo pagalbos 

teikimo tvarkos 

aprašas 
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individualios pagalbos 

vaikui teikimo gairės. 

  

100% vaikų, kuriems 

nustatyti dideli ar vidutiniai 

SUP ir reikalinga specialistų 

pagalba, ji buvo teikiama, 

atsižvelgiant į darželio 

galimybes. 

 

specialiųjų 

ugdymosi 

poreikių  

vaikams. 

 

Vaiko gerovės 

komisijos 

posėdžiuose 

numatyta 

individuali 

pagalba vaikams. 

  

Visiems vaikams, 

kuriems nustatyti 

dideli ar 

vidutiniai 

specialieji 

ugdymosi 

poreikiai buvo 

teikiama 

specialistų 

pagalba. 

1.4. Kokybiškas ir 

efektyvus darželio 

veiklos valdymas. 

Nustatytas įstaigos 

ilgalaikis tikslas ir 

uždaviniai, 

numatytos 

ugdymo(si) veiklos 

tobulinimo ir 

plėtojimo 

priemonės ir 

prioritetai, misijos 

bei vizijos 

įgyvendinimas, 

dokumentų 

valdymo sistemos 

(DVS)  „Kontora“ 

naudojimas 

įstaigoje. 

III-IV ketv. atlikta 2019-

2021 m. strateginio plano 

įgyvendinimo analizė, 

sudaryta strateginio plano 

rengimo darbo grupė. 

 

IV ketv. sudarytas 

strateginis 2022-2024 m. 

planas pristatytas mokytojų 

ir darželio tarybai. 

 

Gruodžio mėn. atlikta 

veiklos plano įgyvendinimo 

analizė, sudarytas 2022 m. 

veiklos planas ir pristatytas 

mokytojų tarybai.  

 

Ne mažiau kaip 90% 

dokumentų siunčiami per 

DVS. 

 

Įgyvendinta ne mažiau kaip 

95%  gautų nurodymų ar 

užduočių, susijusių su 

Covid-19. 

Užduotis 

įvykdyta. 

IV ketv. atlikta 

2019-2021 m. 

strateginio plano 

įgyvendinimo 

analizė, sudaryta 

strateginio plano 

rengimo darbo 

grupė.  

 

Gruodžio mėn. 

planas pristatytas 

mokytojų ir 

darželio tarybai. 

 

Gruodžio mėn. 

atlikta veiklos 

plano 

įgyvendinimo 

analizė, sudarytas 

2022 m. veiklos 

planas ir 

pristatytas 

mokytojų tarybai.  

 

Visi dokumentai 

buvo siunčiami 

per DVS. 

 

Įgyvendinta 100%  

užduočių, 
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susijusių  su 

Covid-19. 

Viršyta. 

Parengti įstaigos 

nuostatai, 

patvirtinti 

Jonavos raj 

savivaldybės 

tarybos 2021 m. 

lapkričio 25 d.  

Nr. 1TS-191 
 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  
 

3. 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. Įdarbinta dar viena mokytojo padėjėja, darbui 

su specialiųjų ugdymosi poreikių vaikais. 

Padedama specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems vaikams aktyviai  

dalyvauti ugdymo(si) procese, atliepiant 

jų poreikius, būti ugdomiems pagal jų 

galimybes. 

3.2. Kieme įrengta tvora, skirianti vaikų žaidimų ir 

automobilių parkavimo aikšteles, atnaujinta žaidimų 

aikštelės danga, pastatytas naujas žaidimų įrenginys. 

Sukurtos patrauklios ir saugios, 

higienos normos reikalavimus 

atitinkančios edukacinės erdvės lauke. 

3.3. Siekiant STEM mokyklos vardo, parengtas ir 

įgyvendintas STEAM veiklų planas. 

Skatinamas pedagogų 

bendradarbiavimas, tobulinamas 

ugdymo procesas, darant jį 

patrauklesniu vaikui bei grindžiant 

tyrinėjimu, eksperimentavimu ir 

problemų sprendimu. 

3.4. Atliktas vienos grupės remontas, atnaujinti 

baldai. Grupėse pakabinti trys projektoriai, nupirkti 

du nauji kompiuteriai (dar du kompiuterius perdavė 

Jonavos rajono savivaldybė). 

Vaikai ugdomi saugioje, estetiškoje ir 

higienos normos reikalavimus  

atitinkančioje aplinkoje. Skatinamas 

IKT naudojimas ugdymo procese. 
 

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.    
 

III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 
 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
(pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 

langelis: 
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1 – nepatenkinamai; 
2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 
4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas  1□      2□       3□       4□ 
5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4□ 
5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4□ 
5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 

siekiant rezultatų 
1□      2□       3□       4□ 

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

IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas 

atitinkamas langelis 

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ■ 
6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 

vertinimo rodiklius 
Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. Asmeninio veiksmingumo. 

7.2. Pokyčių valdymo. 

 

V SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

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) 

9. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 

________________________________ __________________________________________  

 

______________________                 __________            _________________         __________ 
 Meras                                                                    (parašas)                        (vardas ir pavardė)                    (data) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas  

________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

Susipažinau 

 

_______________                           __________                    _________________         __________ 

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


