
 

 

Valstybinių ir savivaldybių švietimo 

įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) 

vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjų veiklos 

vertinimo nuostatų 

1 priedas 

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PAGRANDUKAS‘‘ 

DIREKTORĖS VIDOS BAKUTIENĖS 

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

_____________ Nr. ________  

(data) 

Kaunas 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 
2019-2021 metų įstaigos strateginio plano ir 2020  m. metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir svariausi 

rezultatai bei rodikliai: 

 

Įgyvendinant 1-ą strateginį tikslą – ugdyti įstaigos bendruomenės narių sveikos gyvensenos 

sampratą, į ugdymo procesą įtraukiant visus bendruomenės narius ir socialinius partnerius, 

tobulintas  bendruomenės ir socialinių partnerių bendradarbiavimas įgyvendinant visuminį 

ugdymą. Tikslo įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotą laukiamą rezultatą vertinamas labai 

gerai, įgyvendinta 90 % numatytų priemonių, kurių didžioji dalis vyko nuotoliniu būdu. 

Rezultatas: Kartu su socialiniais partneriais įgyvendinti ilgalaikiai projektai ir programos (15 

eTwinning, 6 tarptautiniai, 12 respublikinių, 11 virtualių parodų ir kt.), kurių metu skatintas fizinis 

aktyvumas, skirtingų veiklų integracija, gerosios pedagoginės patirties sklaida (su Lietuvos 

SSMT ir KPKC organizuotas metodinis renginys ,,Sveikatos stiprinimo ir ugdymo praktikos 

patirtys‘‘). Įgyvendinant prevencines programas ,,Zipio draugai‘‘, ,,Lėlių terapija: žaidžiu 

jausmus‘‘, patobulintos ugdytinių socialinė-emocinė kompetencijos. Už įgyvendintą ilgalaikį 

tarptautinį projektą ,,Pasakyk pasauliui labas‘‘ įstaiga apdovanota ,,Tolerantiško darželio‘‘ 

sertifikatu.   

Įgyvendinant 2 –ą strateginį tikslą – pagerinti vaikų ugdymo (si) kokybę, užtikrinant visapusišką 

vaikų poreikių tenkinimą, remiantis darnios mokyklos principais. Taikant įvairias formas ir būdus 

bei įtraukiant šeimas, tobulintas ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymas (sis).Tikslo įgyvendinimo 

laipsnis pagal prognozuotą laukiamą rezultatą vertinamas gerai, įgyvendinta 80 % numatytų 

priemonių, kurių didžioji dalis vyko nuotoliniu būdu. Rezultatas: 98 % mokytojų ir specialistų 

kėlė kvalifikaciją apie nuotolinį mokymą, ir, bendradarbiaujant su šeima, vykdė nuotolinį ugdymą 

(skatinta pozityvi tėvystė ,,Šeimos mokyklėlėje‘‘, virtualioje parodoje ,,Nei dienos be knygos‘‘, 

tarptautinė iniciatyva ,,Seku ir žaidžiu pasaką‘‘, Suzuki metodo plėtra ir kt.). Pedagogines patirtis 

mokytojos pristatė metodinių renginių ciklo ,,Vaikų iki 3 metų ugdymo praktikos patirtys‘‘ metu. 

Kadangi 55% lopšelio grupių mokytojų dėl ES nedirbo, o nuotoliniu būdu dirbo 45%, tai turėjo 

neigiamos įtakos laukiamam rezultatui. 

 Pateikta paraiška ir gauta dotacija Mokyklų mainų strateginės partnerystės projektui 2020-2022 

m. 

Įgyvendinant 3-ią strateginį tikslą  – edukacinių erdvių atnaujinimas ir pritaikymas 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų ir ugdymo organizavimo formų vykdymui,  

negautas finansavimas tęstiniam saugių lauko ir vidaus aplinkų kūrimui pagal parengtus 

projektus, įgyvendinant Ilgalaikio materialiojo turto remonto plano priemones. Tikslo 

įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotą laukiamą rezultatą vertinamas patenkinamai,  tačiau 
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panaudojant skirtas lėšas pagal finansavimo šaltinius įgyvendintos aktualios priemonės 

saugumui ir higienos reikalavimams užtikrinti. Rezultatas: atlikta metinė žaidimų aikštelių 

patikra bei pašalinta dalis trūkumų. Pagaminti ir sumontuoti laiptų atitvarai trijose laiptinėse, 

patikrinti ir sureguliuoti visų patalpų langai, įrengtos apsauginės žaliuzės, danga apie dvi lauko  

priemonėms (Lietuvos HN reikalavimai saugai). Išpjauti medžiai pagal projektą, reikalingą 

važiuojamosios dalies atnaujinimui. Įsigyta papildomai IT priemonių nuotolinio ugdymo ir 

nuotolinio darbo vykdymui, STEAM priemonės. Vidaus ir lauko erdvės papildytos naujomis 

ugdymo, sporto priemonėmis ir žaislais, diegiant užsienio ir šalies gerosios pedagoginės 

praktikos pavyzdį - ,,lauko darželio‘‘ principu. Už darnaus vystymosi principų įgyvendinimą 

skirta parama iš ES programų ,,Pienas vaikams‘‘ ir ,,Vaisių vartojimo skatinimas vaikų ugdymo 

įstaigose‘ lėšų – MB ,,Arbora LT‘‘ pasodino 8 vaismedžius. 

Dalyvauta Mokyklų edukacinių erdvių konkurso I-ame etape. 

Rodikliai (faktinės reikšmės-metų vidurkis) 

 Ugdymo kokybės gerinimas 

1. vienam pedagogui tenkančio vaikų skaičiaus 
stabilizavimas, faktinė reikšmė – 11; 

2. ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir 

pažangos lygio, atitinkančio vaiko raidą, 

dalies didėjimas, faktinė reikšmė -72 %; 

 

3. Labai gerai ir gerai ugdymo kokybę 

vertinančių tėvų (globėjų, rūpintojų) dalies 

didėjimas, faktinė reikšmė - 74 ℅; 

4. Labai gerai ir gerai vaiko savijautą 

vertinančių tėvų (globėjų, rūpintojų) dalies 

didėjimas, faktinė reikšmė - 70 ℅ 

Dėl šalyje paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino (dėl COVID-19 ligos) nepasiektos 
maksimalios faktinės rodiklių reikšmės.  

 

 

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 gerus 

ugdymo (si) 

rezultatus  

 

Padidės 

ikimokyklinio 

amžiaus vaikų 

pasiekimų ir 

pažangos lygio, 

atitinkančio vaiko 

raidą, dalis (%).  

 

Padidės 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

pasiekimų ir 

pažangos lygio, 

atitinkančio vaiko 

raidą, dalis (%).  

 

 

Padidės tėvų 

(globėjų), labai 

gerai ir gerai 

(apklausos būdu) 

vertinančių 

Iki 2020-12-20 ne mažiau 

kaip 70 % (buvo 65%) 

  

 

 

 

 

 

Iki 2020-12-20 ne mažiau 

kaip 80 % ((buvo 70%); 

 

 

 

 

 

 

 

Labai gera – 53 % (buvo 

48%); 

Gera – 25 % (buvo 27%); 

Patenkinama – 22 %; 

Nepatenkinama – 0 % 

Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų 

pasiekimų ir pažangos 

lygio, atitinkančio 

vaiko raidą, dalis 

padidėjo 11 % 

(lopšelio – 2 %).  

 

Priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

pasiekimų ir pažangos 

lygio, atitinkančio 

vaiko raidą, dalis 

padidėjo 18,5 %. 

 

 

 

Labai gera – 47 %; 

Gera – 27 % ; 

Patenkinama – 16 %; 

Nepatenkinama – 0 % 
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ugdymo kokybę 

įstaigoje, dalis (%). 

 

 

 

1.2. Užtikrinti 

prasmingą ir saugią 

vaikų savijautą, 

puoselėjant 

bendruomenės 

bendradarbiavimo 

kultūrą ir įrengiant 

naujas vidaus bei 

lauko aplinkas 

Padidės tėvų 

(globėjų), labai 

gerai ir gerai 

(apklausos būdu) 

vertinančių vaiko 

savijautą įstaigoje, 

dalis (%).  

 

Pagerės ankstyvojo 

amžiaus vaikų 

ugdymosi 

pasiekimai, 

skatinant pozityvią 

tėvystę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atnaujintos 

edukacinės 

aplinkos 

 

 

 

 

 

 

Labai gera - 50 % (buvo 

40%); 

Gera -27 % (buvo 37%); ; 

Patenkinama – 23 %; 

Nepatenkinama -0 % 

 

 

 

Įdiegta 1 nauja pozityvios 

tėvystės forma. 

Grupių aplinkos papildytos 

šiuolaikiškomis 

priemonėmis žaidimų 

erdvei. 

Parengta vaikų žaidinimų 

žaidimų kartoteka. 

Vykdyta ankstyvojo ugdymo 

patirties sklaida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suremontuoti laiptų turėklai 

laiptinėse. 

Atliktas 1 grupės žaidimų 

patalpos remontas, 

atnaujinant edukacinę erdvę. 

Labai gera - 52 % ; 

Gera -18 % ; 

Patenkinama – 30 %; 

Nepatenkinama -0 % 

 

 

 

 

Bendradarbiaujant su 

šeima vyko pozityvios 

tėvystės skatinimas, 

ugdant nuotoliniu 

būdu. Sukurta vaikų 

žaidinimų kartoteka 

patalpinta 

elektroninėje erdvėje, 

pagerino 1-2 metų 

ugdytinių adaptaciją 

karantino sąlygomis. 

98 % mokytojų kėlė 

kvalifikaciją apie 

nuotolinį mokymą, 

įgytus gebėjimus 

pritaikė nuotoliniame 

ugdyme. 

Pedagogines patirtis 

mokytojos pristatė 

metodinių renginių 

ciklo ,,Vaikų iki 3 

metų ugdymo 

praktikos patirtys‘‘ 

metu. 

Patyriminio ugdymo 

turinio plėtrai, 

nuotolinio ugdymo 

įgyvendinimui erdvės 

papildytos STEAM 

priemonėmis, 

interaktyviais 

ekranais, projektoriais, 

kompiuteriais. 

Pagaminti ir 

sumontuoti laiptų 

atitvarai trijose 

laiptinėse užtikrina 

ugdytinių saugumą.. 

Suremontavus 

žaidimų patalpas  

atnaujintos 2 
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priešmokyklinių 

grupių edukacinės 

erdvės. 

1.3. Taikyti 

inovacijas ugdymo 

turinio įgyvendinimo 

modernizavimui ir 

sėkmingam įstaigos 

įvaizdžio 

formavimui 

Vykdoma Sveikatą 

stiprinančios 

mokyklos 

sampratos ir 

patirties sklaida 

įstaigoje ir Sveikatą 

stiprinančių 

mokyklų tinkle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praturtintas 

ugdymo (si) turinys 

sveikatos ir 

socialinei 

kompetencijoms 

ugdyti, 

įgyvendinant 

tarptautinius 

projektus 

 

 

 

 

 

 

Užtikrinta gera 

vidaus darbo 

kontrolė 

 

 

Įstaigos interneto 

svetainė atitiks 

teisės aktuose 

nustatytus 

reikalavimus ir 

Su tinklo socialiniais 

partneriais parengtas 3 metų 

bendradarbiavimo planas. 

Patirties sklaidai 

organizuotas forumas. 

Įdiegtas 1 gerosios 

pedagoginės praktikos 

pavyzdys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įgyvendinti 4 projektai (3 

eTwinning platformoje, 1 

tarptautinis) ir 2 prevencinės 

programos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš Savivaldybės audito ir 

kitų kontroliuojančių 

institucijų gautas labai geras 

arba geras įvertinimas 

 

Moderni įstaigos interneto 

svetainė atitinkanti teisės 

aktuose nustatytus 

reikalavimus 

Bendradarbiaujant su 

Kauno miesto ir 

rajono Sveikatą 

stiprinančiomis 

mokyklomis, KPKC 

įvykdytas metodinis 

renginys ,,Sveikatos 

stiprinimo ir ugdymo 

praktikos patirtys‘‘, 

kuriame pristatyta 14 

pranešimų, pasidalintą 

gerąja praktika. 

COVID-19 ligos 

pandemijos karantino 

ir ekstremalios 

situacijos laikotarpiu 

įdiegtas užsienio ir 

šalies gerosios 

pedagoginės praktikos 

pavyzdys- ,,lauko 

darželio‘‘ principu. 

 

 Įstaiga apdovanota 

,,Tolerantiško 

darželio‘‘ sertifikatu. 
Įgyvendinti ilgalaikiai 

projektai ir programos 

(15 eTwinning, 6 

tarptautiniai, 12 

respublikinių, 

prevencinėje 

programoje, 11 

virtualių parodų ir kt.), 

kurių metu naujus 

įgūdžius ugdėsi 90 % 

ugdyme dalyvaujančių 

3-6 metų vaikų 

 

 

 

 

 

 

Informacija interneto 

svetainėje sistemingai 

atnaujinama. 

Sukurtas naujas 

logotipas 
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bendruomenės 

poreikius 

1.4.    

1.5.    

 

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.Pasirengimas įstaigos darbui ekstremalios situacijos 

ir karantino sąlygomis 

Sėkminga įstaigos veikla, nuotolinis 

ugdymas ir ugdymas įstaigoje ekstremalios 

situacijos ir karantino sąlygomis 

3.2.Parengta ir pateikta paraiška Mokyklų mainų 

strateginės partnerystės projektų konkursui 

(„Erasmus+“programa) 
 

Gauta 27190.00 EUR dotacija 2020-09-01 

/ 2022-08-31 (dotacijos sutartis 

Projektui pagal „ERASMUS+“ 

Programą1 Sutartis numeris – 2020-1-

PL01-KA229-081702_4) 
 

3.3. Įsivertinta įstaigos vidaus ir lauko edukacinė aplinka 2020 m, birželio mėn. sėkmingai dalyvauta 

Mokyklų edukacinių erdvių  konkurso I-

ame etape 

3.4.  
 

 

3.5.  

 

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: 
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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. 

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 
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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) 

 



 

 

Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų 

(išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų 

pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių 

skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų 

2 priedas 

 

(Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų 

pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo išvados 

forma) 

 

_________________________________________________________________ 
(švietimo įstaigos pavadinimas) 

 

_________________________________________________________________ 
(darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė) 

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA 

 

_____________ Nr. ________ 
(data) 

_________________ 
(sudarymo vieta) 

 

I SKYRIUS 

PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių 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.    

1.2.    

1.3.    

1.4.    

1.5.    

 

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.  

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  

 

3. Einamųjų 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.   

3.2.   

3.3.   
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3.4.   

3.5.   

 

4. 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) 
 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

 

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. 

7.2. 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

8. Vertinimo pagrindimas ir siūlymai:  _________________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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____________________                 __________                    _________________         __________ 
(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) 
 


