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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

          Įgyvendinant Klaipėdos lopšelio-darželio „Klevelis“ (toliau – Įstaiga) 2020 metų veiklos planą, 

pagrindinis dėmesys buvo skirtas fizinės, emocinės, socialinės ir intelektinės vaiko raidos puoselėjimui, 

pagarbos gimtajai kalbai ugdymui. Prioritetai: vaiko gerovės didinimas gerinant ugdymo kokybę, 

stiprinant bendruomeniškumą ir skatinant lyderystę bei pozityvios emocinės aplinkos kūrimas. Sėkmingas 

įstaigos darbas, bendruomenės narių atsakomybės už nuolatinį tobulėjimą ir kokybišką ugdymą 

skatinimas, naujų erdvių kūrimas vaiko poreikiams tenkinti ir esamų tobulinimas, sėkmingas STEAM 

ugdymas, inovatyvių metodikų naudojimas padėjo įgyvendinti užsibrėžtus tikslus. 

          2020 metais numatytas tikslas įgyvendintas vykdant šias priemones: užtikrintas įstaigos veiklos 

veiksmingas darbas (laiku suteikiamos paslaugos; maitinimas organizuojamas pagal suderintą valgiaraštį; 

dėl renovacijos darbų buvo sustabdytos sutartys su maisto tiekėjais ir atnaujintos Įstaigai grįžus į savo 

patalpas, atliktas vidaus auditas maisto tvarkymo vietoje; per metus buvo organizuota darbuotojų sveikatos 

patikros kontrolė). Vieną kartą per ketvirtį vykdytas savivaldybės biudžeto, mokymo lėšų ir spec. 

programos lėšų tikslingas paskirstymas ir veiksmingas panaudojimas edukacinės aplinkos atnaujinimui, 

ugdymo priemonių įsigijimui. 2020 metais parengti arba atnaujinti (papildyti) Įstaigos veiklą 

reglamentuojantys dokumentai (darbuotojų tarifikacija, veiklos tvarkaraščiai, dokumentacijos planas, 

pastatų, statinių ir įrenginių priežiūros dokumentacija ir kt.).  

          2020 metais ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos buvo teikiamos 197 ugdytiniams. 

2020 metų sausio mėn. duomenimis, Įstaigoje veikė 12 grupių: 4 ankstyvojo amžiaus, 6 ikimokyklinio 

amžiaus, 2 priešmokyklinio amžiaus; nuo rugsėjo mėn. Įstaigoje veikia 11 grupių: 3 ankstyvojo amžiaus, 

6 ikimokyklinio amžiaus, 2 priešmokyklinio amžiaus. 2020 metais mokesčio už maitinimą lengvata buvo 

taikoma 27 šeimoms, iš jų 2 šeimoms 100 %, 25 šeimoms – 50 % lengvata. Logopedo pagalba buvo 

teikiama 42 ugdytiniams, kuriems nustatyti kalbos ir komunikacijos sutrikimai: fonetiniai kalbėjimo, 

kalbos neišsivystymo, fonologiniai kalbos sutrikimai, mokymosi sutrikimai dėl sulėtėjusios raidos. Pagal 

pritaikytą programą buvo ugdomi 3 ugdytiniai. Visi padarė pažangą. Vienam iš jų patarta rinktis specialiąją 

ugdymo įstaigą. Vidutiniai ugdymosi poreikiai nustatyti 7 ugdytiniams. Visi ugdytiniai padarė pažangą.  

          Įstaigos mokytojai dirba pagal Ikimokyklinio ugdymo programą, kurios turinys orientuotas į darnų 

asmenybės vystymąsi, o tai skatina mokytojus humanizuoti, individualizuoti, diferencijuoti ugdymą, 

tenkinant pagrindinius ir specialiuosius vaikų poreikius. Priešmokyklinio amžiaus vaikai ugdomi pagal 

Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Priešmokyklinio ugdymo turinys orientuotas į vaiko 

kompetencijų ugdymą, ikimokyklinio amžiaus – į ugdymosi pasiekimų sritis, kurių visuma laiduoja 

sėkmingą vaiko asmenybės vystymąsi. Ugdymo turinys ir kasdienė veikla planuojama, atsižvelgiant į 

grupės vaikų savitumą, poreikius, tėvų lūkesčius bei įstaigos prioritetus.  

          Įstaiga dalyvauja Vaisių vartojimo skatinimo ugdymo įstaigose programoje ir Pieno produktų 

vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programoje ,,Pienas vaikams“. 

          Paskelbus šalyje ekstremalią situaciją ir įvedus karantiną, buvo vykdomas nuotolinis ugdymas. 

Priešmokyklinio ugdymo grupėse ugdymas buvo organizuojamas el. dienyno „Mūsų darželis“ sistemoje, 

ZOOM platformoje ir pagal Padlet internetinį įrankį ir programėlę, ikimokyklinio ugdymo grupėse – el. 

dienyno „Mūsų darželis“ sistemoje.  



 

          Savivaldos institucijos aktyviai padėjo spręsti aktualias ugdymo, darbo sąlygų gerinimo, įstaigos 

funkcionavimo problemas. Šiemet buvo organizuoti 7 Įstaigos tarybos posėdžiai, 3 Tėvų tarybos posėdžiai, 

6 Mokytojų tarybos posėdžiai, 3 Metodinės tarybos posėdžiai, 5 Vaiko gerovės komisijos posėdžiai. 

Dauguma posėdžių vyko nuotoliniu būdu. 

          Įstaigoje dirba didelę darbo patirtį ir aukštą kompetenciją turintys pedagogai. 2020 metų sausio–

rugpjūčio mėnesiais įstaigoje dirbo 25 mokytojai. Nuo rugsėjo 1 dienos, patvirtinus 2 ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogų etatus grupėse, dirba 29 mokytojai, iš jų 5 edukologijos magistrai, 6 

ikimokyklinio ugdymo mokytojai metodininkai, 3 priešmokyklinio ugdymo mokytojai metodininkai, 13 

vyresnieji ikimokyklinio ugdymo mokytojai ir 4 ikimokyklinio ugdymo mokytojai, 1 pedagogas 

studijuoja. 

           2020 metais išklausyta seminarų 1065 val. per metus arba 201 diena. Vienam mokytojui 

vidutiniškai tenka 7,7 dienos arba 40,9 val. per metus. Dalis mokytojų ir vadovų dalyvavo ilgalaikėse 

kvalifikacijos programose.  

           Kryptingai vykdyta metodinė veikla. Įstaigos mokytojai savo gerąja darbo patirtimi dalinosi su 

miesto ir respublikos pedagogais. 2 pedagogai dalyvavo respublikiniame Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos organizuotame STEAM ugdymo konkurse ,,Mūsų eksperimentas“ ir pristatė 

projektą ,,Linksmieji dizaineriai“ (prizinė vieta), 2 pedagogai dalyvavo tęstinėje ankstyvojo amžiaus vaikų  

ugdytojų metodinėje-praktinėje konferencijoje Šiauliuose ,,Šiandienos vaikai – ateities visuomenė“ ir 

pristatė vaizdo pranešimą ,,Netradicinių metodinių priemonių panaudojimo galimybės ankstyvojo amžiaus 

vaikų ugdyme“, 1 pedagogas dalyvavo respublikinėje virtualioje idėjų mugėje ir pristatė vaizdo pranešimą 

,,Linksmoji matematika“, 1 pedagogas dalyvavo nuotolinėje respublikinėje metodinėje-praktinėje dienoje 

,,Ugdytojų partnerystės ir inovatyvios aplinkos dermė – vaiko ugdymo(si) garantas“ ir pristatė filmuotą 

veiklą ,,STEAM galimybės“, 2 pedagogai dalyvavo nacionalinėje švietimo įstaigų projektų parodoje-mini 

mokymuose ir pristatė stendinį pranešimą ,,Mažieji išradėjai“. Dalyvauta respublikiniame projekte 

,,Gyvoji žemė. Gyvūnai – mūsų mokytojai“.  

           Įstaigos vadovai ir mokytojai sėkmingai ir profesionaliai vadovauja studentų praktikai. 2020 metais 

įstaigoje praktiką atliko 3 studentai. Įstaigos direktorius dalyvavo trijose dėl pretendentų direktoriaus 

pareigoms eiti konkuro atrankos posėdžio komisijose (Klaipėdos miesto savivaldybės Mero 2020-12-15 

potvarkis Nr. M-95, 2020-12-21 potvarkis Nr. M-98, 2020-12-21 potvarkis Nr. M-99). 

           2020 metais vidaus audito grupė atliko platųjį veiklos vertinimą. Apklausų rezultatai parodė, kad 

tėvų ir mokytojų nuomonė daugelyje sričių sutampa. Tėvai ir mokytojai teigiamai vertina Įstaigos veiklą 

– 3,5 lygiu (pagal 4 lygių skalę). Geriausiai įvertinta sritis – aukščiausias lygis – tradicijos 3,7, atvirumas 

pokyčiams – 3,3 (vertinanat pagal 4 lygių skalę). Audito rezultatai aptarti savivaldos institucijose ir 

panaudoti rengiant Įstaigos strateginį ir metinį veiklos planus.  

           Dėl šalyje paskelbtos ekstremalios situacijos, įvesto karantino ir atšaukus daugelį renginių, Įstaigos 

ugdytiniams buvo apribotas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.  

           Siekiant reprezentuoti Įstaigą bei užtikrinti teikiamų paslaugų įvairovę, viešinama aktuali savalaikė 

informacija ugdytinių tėvams ir visuomenei internetinėje svetainėje www.ldklevelis.lt, el. dienyne ,,Mūsų 

darželis“, socialiniame tinklalapyje Facebook. 

           Įstaigoje nuolat vykdyta pedagoginė stebėsena, orientuota į įstaigos tobulinimo ir nuolatinės kaitos 

procesus. Gerų rezultatų pasiekta įgyvendinant sveikos mokyklos idėją. Parengta ir pradėta įgyvendinti 

sveikatą stiprinančios mokyklos programa ,,Noriu, galiu ir turiu būti sveikas“. Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. 

pradėta įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo fizinio ugdymo programa ,,Judėk laisvai“. Trečius metus 

sėkmingai dalyvaujama respublikiniame socialinės atsakomybės projekte ,,Sveikatiada“. Įgyvendinant 

inovatyvius metodus, sėkmingai vykdytas Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų 

asociacijos (RIUKKPA) ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) projektas „Lietuvos mažųjų 

http://www.ldklevelis.lt/


 

žaidynės“, dalyvauta Visuomenės sveikatos biuro konkurse ,,Judriausias darželis“. Įstaigos mokytojai, 

ugdytiniai ir tėvai aktyviai dalyvavo 5 organizuotuose fizinį aktyvumą skatinančiuose projektuose.           

          2020 metais pagal skirtingus finansavimo šaltinius įsisavintos lėšos: Savivaldybės biudžeto – 487 

621,18 Eur, iš jų materialinės bazės gerinimui ir kokybiškam Įstaigos funkcionavimui: apranga ir patalynė 

– 697,00 Eur, žaliuzės grupėse, kabinetuose, sporto salėje – 5430,00 Eur, 12 bekontakčių termometrų – 

470,00 Eur, drabužinės su suoliukais grupėms – 4030,00 Eur, baldai (stalai, spintos, stelažai archyvui) – 

6136,00 Eur ir kt. Mokymo lėšos – 226 924,59 Eur, iš jų ugdymo priemonės – 3214,00 Eur, sporto 

inventorius – 866,00 Eur, interaktyvios grindys – 1500,00 Eur ir kt. Specialiosios lėšos – 65102,79 Eur. 

Paramos lėšų gauta – 1827,46 Eur. 2020 metais gautos paramos lėšos nebuvo naudojamos. 

          Nuo 2020 metų sausio 2 d. Įstaigoje prasidėjo renovacijos darbai. Atlikti pasirengimo jai darbai: 

tėvų informavimas; sutarčių parengimas ir pasirašymas su Regos ugdymo centru, lopšeliu-darželiu 

„Čiauškutė“ ir vaikų globos namais „Rytas“; parengta ir pasirašyta sutartis su vaikų maitinimo paslaugas 

teikiančia įmone; parengta ir pasirašyta nuomos sutartis dėl Įstaigos turto sandėliavimo; parengta ir 

pasirašyta sutartis su vežėjais dėl įstaigos turto perkraustymo; papildytos darbuotojų sutartys dėl darbo 

vietos keitimo ir kt. Renovacijos metu atliktas pastato kapitalinis remontas, atnaujinta elektros instaliacija, 

atnaujinta vėdinimo sistema virtuvėje, įrengta rekuperacinė vėdinimo sistema aktų salėje, atnaujinta 

šildymo sistema, įstaigos teritorijoje įrengtas drenažas. Po renovacijos darbų veiklą savo patalpose Įstaiga 

atnaujino 2020 m. rugsėjo 21 d. 

 

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. Užtikrinti 

kokybišką 

įstaigos veiklą 

1. Organizuoti 

įstaigos veiklą 

taip, kad nebūtų 

nustatyta 

pažeidimų dėl 

įstaigos ir vadovo 

veiklos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Įstaigoje 

nenustatyta 

pažeidimų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2020 metais vykstant renovacijai, 

įstaiga buvo išsikėlusi į tris atskiras 

įstaigas: į Regos ugdymo centrą 2 

lopšelio grupės, į lopšelį-darželį 

„Čiauškutė“ 2 lopšelio grupės ir 8 grupės 

į vaikų globos namus „Rytas“. Minėtose 

patalpose lankėsi Nacionalinio 

visuomenės sveikatos centro  prie 

Sveikatos apsaugos ministerijos 

Klaipėdos departamento Visuomenės 

sveikatos saugos kontrolės skyriaus 

darbuotojai, kurie apžiūrėjo patalpas ir 

leido įstaigai vykdyti veiklą renovacijos 

laikotarpiu. Buvo 1 planinis patikrinimas 

Valstybinės maisto ir veterinarijos 

tarnybos 2020-10-02 Nr. 37VMĮP-912 

(pažeidimų nėra, rekomendacijos 

įgyvendintos). 



 

2. Gebėti 

tinkamai naudoti 

skirtus 

asignavimus, 

vadovaujantis 

teisės aktais, 

reglamentuojanči

ais įstaigos 

finansinę veiklą 

1. Įstaigoje 

užtikrintas 

tinkamas (laiku ir 

kt.) finansinių 

dokumentų 

pateikimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Įstaigoje skirti 

asignavimai 

naudojami pagal 

teisės aktų 

reikalavimus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mažinti tėvų 

įmokų 

įsiskolinimus ne 

mažiau kaip 50 % 

(lyginant su 2019-

12-31) 

1. Per 2020 m. I ketvirtį suplanuotos ir 

patvirtintos programų sąmatos ir jų 

priedai, pagal įstaigai skirtus 

asignavimus. Esant poreikiui metų eigoje 

atsakingai ir laiku atlikti sąmatų 

pakeitimai. 2020 m. I, II, III, IV ketvirčių  

ir metiniai finansinių ataskaitų rinkiniai 

pateikti laiku ir paskelbti internetinėje 

svetainėje (2020-03-04, 2020-04-07, 

2020-05-14, 2020-06-30, 2020-07-01, 

2020-09-30, 2020-10-01, 2020-11-31, 

2021-01-05). Visi kiti finansiniai 

dokumentai  yra pateikiami pagal 

nurodytus terminus. Pastabų iš Klaipėdos 

miesto savivaldybės administracijos 

Biudžetinių įstaigų centralizuotos 

apskaitos, Finansų bei Planavimo ir 

analizės skyrių negauta. 

 

2. Įstaiga visus skirtus asignavimus 

naudojo pagal nustatytą paskirtį. MK – 

141 lėšų 2020 m. buvo skirta 227000,00 

Eur. Panaudota – 226924,59 Eur. SB – 

151 lėšų buvo skirta 489300,00 Eur. 

Panaudota – 487621,18 Eur. Visi priimti 

sprendimai dėl turto panaudojimo, ūkinės 

operacijos dokumentuojami ir juos 

galima atsekti nuo sprendimo priėmimo 

iki jo įvykdymo. Nuosekliai atliekama 

išankstinė, einamoji ir paskesnioji finansų 

kontrolė. 

 

3. Tėvų įmokos 2020 metais buvo 

mokamos geriau ir laiku, palyginus su 

2019 m. 2019 metų  gruodžio 31 dienai 

tėvų nesumokėtų mokesčių buvo 889,20 

Eur, 2020 metais gruodžio 31 dienai – 

328,60 Eur. Įsiskolinimas sumažėjo 

daugiau nei 50 %. 

1.2. Pagerinti 

įstaigos 

mikroklimatą 

1. Visų 

darbuotojų 

savijautos 

vertinimas 

1. Atliktos 2 

apklausos dėl 

darbuotojų 

savijautos įstaigoje 

(kovo mėn. ir 

lapkričio mėn.). 

 

2. Teigiamas 

mikroklimato 

vertinimo pokytis 

(atlikus pirmąją 

1. Psichologinis klimatas įstaigoje buvo 

tiriamas 2  kartus: birželio mėn., 

pakartotinis – lapkričio mėn. Tyrimą 

atliko Klaipėdos pedagoginė psichologinė 

tarnyba. 

 

 

2. Atlikti pirmojo psichologinio klimato 

tyrimo rezultatai rodo, kad ugdymo 

įstaigos darbuotojai iš esmės pozityviai 

vertina psichologinį klimatą įstaigoje. 



 

apklausą ir lyginant  

ją su antrąja). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 30 % 

pedagoginių 

darbuotojų 

dalyvauja priimant 

sprendimus įstaigos 

veiklos klausimais 

Bendras psichologinio klimato 

subjektyvaus įvertinimo rodiklis buvo 

4,01 balo (iš 5 galimų). Atlikus 

pakartotinį psichologinio klimato tyrimą 

įvertinimas buvo mažesnis – 3,60, tam 

įtakos turėjo įstaigos persikraustymo 

darbai po renovacijos, situacija šalyje dėl 

COVID-19 ligos, nuotolinio darbo 

iššūkiai. 

 

3. Atlikto mikroklimato tyrime (2020 m. 

birželio mėn.) buvo pateiktas klausimas 

apie darbuotojų dalyvavimą priimant 

visiems svarbius klausimus. Apklausos 

rezultatai parodė, kad 73,33 %  

respondentų iš esmės sutinka su tuo, kad 

įstaigos vadovas visada atsižvelgia į 

argumentuotą nuomonę sprendžiant 

visiems svarbius klausimus 

 1.3. Pagerinti 

ugdymo kokybę 

1. Patobulinti 

pedagogų 

profesines 

kompetencijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Siekti, kad 

tėvai teigiamai 

vertintų teikiamas 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

paslaugas 

1. Parengtas ir 

įgyvendintas 

pedagogų 

kvalifikacijos 

tobulinimo planas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ne mažiau kaip 

50  % tėvų 

teigiamai vertina 

teikiamas 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo paslaugas. 

 

 

 

3. Teigiamas tėvų 

vertinimo pokytis  

(lyginant su 2019 

m.) 

1. Įstaigoje parengtas ir įgyvendintas 

pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 

planas (2020-01-13 įsakymas Nr. V-5). 

2020 metais pedagogai išklausė 

seminarų, dalyvavo mokymuose, 

konferencijose 201 dieną (1064 val.). 

Vienas pedagogas vidutiniškai 

kvalifikaciją kėlė 7,7 dienas (40,9 val.). 

Dėl susidariusios situacijos šalyje 

(COVID-19 liga) didžioji dalis 

kvalifikacijos renginių vyko nuotoliniu 

būdu. 

 

2. 2020 metais spalio–lapkričio mėn. 

įstaigoje atliktas platusis vidaus auditas. 

Daugiau nei 75 % tėvų (vertinimo 

bendras vidurkis 3,76 iš 4) teigiamai 

vertina ugdomosios veiklos tikslingumą, 

veiksmingumą, kūrybiškumą, 

sitemingumą, ugdymo organizavimo 

kokybę, mokytojo ir ugdytinio sąveiką, 

ugdymosi motyvacijos palaikymą. 

 

3. 2019 metais vidaus audito grupė 

vertino ugdymo proceso kokybę ir 

mokytojų profesionalumą užtikrinant 

ugdymo procesą. Vertinimo rezultatai 

parodė, kad tėvai pasitiki mokytojais, 

ugdymo metodai ir formos  parenkami 

atsižvelgiant į ugdymo tikslus ir 

uždavinius, vaikų gebėjimus, interesus, 



 

amžių. Tėvų nuomone, buvo siūloma 

veiksmingiau  išnaudoti įstaigos teritoriją, 

jos erdves bei aplinką, skatinant vaikų 

motyvaciją, daugiau remtis tėvų 

rekomendacijomis ir patarimais. 2020 

metais į tėvų pasiūlymus dėl teritorijos 

naudojimo ugdymo tikslams nebuvo 

galimybės atsižvelgti, kadangi įstaiga  

nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. 

rugsėjo 21 d. dirbo kitose patalpose. 2021 

metų veiklos plane numatyta išnaudoti 

įstaigos teritoriją ugdymo proceso 

įvairovei ir tęstinumui, sukuriant mobilias 

erdves 

 

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. 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. Parengtas Klaipėdos lopšelio-darželio „Klevelis“ 

nuotolinio ugdymo proceso organizavimo tvarkos 

aprašas ir priemonių planas, patvirtintas įstaigos 

direktoriaus 2020 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-26 „Dėl 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Klevelis“ nuotolinio 

ugdymo proceso organizavimo tvarkos aprašo ir 

priemonių plano patvirtinimo“  

Aprašas nustato nuotolinio ugdymo 

organizavimo tvarką ir priemones, esant 

ekstremaliai situacijai 

3.2. Parengta Klaipėdos lopšelio-darželio „Klevelis“ 

vaikų ugdymo ir priežiūros paslaugų organizavimo 

tvarka karantino laikotarpiu, patvirtinta įstaigos 

direktoriaus 2020 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-36 

„Dėl Klaipėdos lopšelio-darželio „Klevelis“ vaikų 

ugdymo ir priežiūros paslaugų organizavimo tvarkos 

karantino laikotarpiu patvirtinimo“ 

Parengta tvarka įpareigoja darbuotojus ir tėvus 

laikytis taisyklių, kurios padėtų stabdyti viruso 

plitimą įstaigoje ir už jos ribų 

 

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.    

4.5.    



 

 

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: 

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. 

7.2. 

 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

8. 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) 

8.1.   

8.2.   

8.3.   

8.4.   

8.5.   

 

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

neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 



 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. 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) 

 

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

 

______________________               _________               ________________         __________ 
(valstybinės švietimo įstaigos savininko          (parašas)                        (vardas ir pavardė)                       (data) 

teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 

(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos; 

savivaldybės švietimo įstaigos atveju – meras) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

 

Susipažinau. 

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

 

 


