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KAUNO ŠANČIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS 

DIREKTORĖS VIDOS ZAKARAUSKIENĖS 

 

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

_____________ Nr. ________  

(data) 

____Kaunas_____ 

(sudarymo vieta) 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

                    Šančių lopšelio-darželio veiklą grindėme 2019-2021 metų strateginio plano,  patvirtinto 

Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019-02-06 Nr. A- 425 tikslais ir 

uždaviniais bei  2020 metų veiklos plano, patvirtinto Kauno Šančių lopšelio-darželio direktoriaus 

2020-01-31 įsakymu Nr.V-6 tikslais ir uždaviniais. Bendruomenė susipažinusi su metinio veiklos 

plano ir strateginio plano įgyvendinimu, jų vykdymas nuolat analizuojamas bei vertinamas. 

           2019-2021m. strateginio plano tikslas –Kokybiškas vaikų ugdymas(-is) ir pasiekimų kokybė, 

užtikrinant teikiamų paslaugų prieinamumą ir plėtrą  bei 2020 metų veiklos plano tikslas - pagerinti 

pagalbos mokiniui (švietimo pagalbos gavėjui) prieinamumą, siekiant ugdymo kokybės. 

              Šančių lopšelyje-darželyje ugdymo procesas organizuotas pagal įstaigos mokytojų parengtą 

ikimokyklinio ugdymo programą, bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą, parengta ir  

vykdoma  ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo sistema,  sudarytos 

tinkamos  sąlygos vaikų  ugdymui(si) bei saviraiškai. Integruotos ir vykdomos prevencinės emocinio 

intelekto ugdymo programos „ Kimochi“, „ Zipio draugai“.  

          2020 metais vadybinė veikla ir dėmesys buvo nukreiptas specialiosios švietimo pagalbos 

prieinamumui ir teikimui bei ugdymosi kokybės gerinimui.  Vaiko gerovės komisijos veikloje nuolat 

aptariamos pagalbos teikimo galimybės, vyko glaudus pedagogų, tėvų bendradarbiavimas bei 

išplėstos konsultavimo galimybės ir  pasiekti paslaugų teikimo kokybiniai ir kiekybiniai pokyčiai 

bei bendruomenės narių lyderystės augimas. 

Atlikus ugdytinių pažangos vertinimą nustatyta: 

 kad 89 % SUP turinčių vaikų pagerėjo mokymosi pasiekimai, taikant įvairius metodus, 

kuriant pozityvų grupių ir šeimų mikroklimatą. 

  suteikta švietimo pagalba 91% SUP vaikų leido pagerinti kalbinius ir pažintinius gebėjimus, 

socialinę kompetenciją, emocinę būseną, bendravimo bei bendradarbiavimo įgūdžius.  

Mokytojų apklausa parodė:  

 jog  63% gerėjo komandinis darbas, derinant skirtingų specialistų įgūdžius, įtraukiant juos 

į projektų, veiklų įgyvendinimą. 

 

 dėl didelio SUP vaikų skaičiaus įstaigoje ir kai kurių tėvų nepakankamų žinių apie SUP – 

11% vaikų įvertinta ne itin greitai. 
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 2020 metų kovo mėnesį įvesta mokytojo padėjėjo pareigybė ir jo tiesioginis dalyvavimas 

ugdymosi procese labai padėjo mokytojui ir ugdytiniams,  turintiems vidutinių, didelių 

arba labai didelių specialiųjų poreikių, dalyvauti ugdyme ir neformalioje veikloje. 

              Šie pokyčiai pagrįsti konkrečiomis  įstaigos specialistų komandos ( specialiojo pedagogo, 

psichologo, logopedų, socialinio pedagogo, mokytojų) veiklomis, priemonėmis  ir perteiktos:  

konsultacijos mokymai mokytojams “Darbas su autizmo spektro sutrikimus turinčiais vaikais”,  

“Darbas su emocijų ir elgesio sutrikimų turinčiais vaikais”, meno pedagogo ir specialiojo pedagogo-

logopedo parengta interaktyvi knyga visai grupių bendruomenei susipažinti specialiųjų poreikių 

turinčio vaiko integracijos galimybėmis “Ši knyga padės tau labiau mane suprast”, vaizdinis 

pranešimas ,,Dešimt konfliktinio pokalbio taisyklių“,  informacinis filmas “Autizmo spektro turinčių 

vaikų ugdymo ypatumai”;  informacinis pranešimas „ Kaip stiprinti vaikų savireguliaciją kasdieninių 

veiklų ir žaidimų metu”; informacinis pranešimas „Specialistų teikiamos paslaugos“. 

rekomendacijos tėvams „Kaip pasiruošti prieš pradedant vaikui lankyti lopšelį- darželį?“ir kt.  

              Socialinis  pedagogas suteikė 24 konsultacijas mokytojams ir 27 konsultacijas tėvams. 

Mokytojai konsultuoti temomis: dėl darbo metodų su SUP vaikais, dėl vaikų elgesio problemų 

grupėje, socialinių įgūdžių ugdymo, dėl konfliktinių situacijų su tėvais ir problemų sprendimo. Tėvai 

konsultuoti temomis: dėl teikiamų socialinių paslaugų darželyje (lengvatų, nemokamo maitinimo), 

dėl sunkumų auklėjant ir ugdant vaikus, dėl vaikų elgesio ir emocijų problemų, dėl pozityvios 

tėvystės mokymų ir pagalbos šeimai gavimo. 

              Logopedai konsultavo 52 tėvus su vaikais dėl kalbos vertinimo, ugdymo namuose ar 

logopedinės pagalbos nutraukimo ir 19 mokytojų dėl kalbos ugdymo grupėse. Specialioji pedagogė 

konsultavo 6 tėvus ir 8 mokytojas dėl pažintinių procesų lavinimo. Psichologė konsultavo 20 vaikų, 

suteiktos 133 konsultacijos, 14 tėvų – 23 konsultacijos, 12 mokytojų – 25 konsultacijos dėl emocinių, 

elgesio, ugdymosi, COVID-19 pasekmių mažinimo bei kitų sunkumų. 

Įvykdyti: 

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų, švietimo pagalbos 

specialistų – logopedų projektas „Žaidimų paslaptys“; 

Respublikinis interaktyvus kūrybinis projektas “S-Š ištark mus aiškiai”, skirtas vaikams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių; 

Tarptautinis projektas „Knygos savaitė“ skirtas Europos logopedo dienai paminėti; 

Tarptautinio bendrojo ugdymo įstaigų įvairių gebėjimų mokinių edukacinio virtualaus projekto – 

parodos „Namų mokymas. Patirtys ir iššūkiai“, skirto mokymosi šeimoje dienai paminėti. 

Dalyvauta; 

Projekte „Be patyčių“. 

Socialinio ir emocinio ugdymo projektas SUP vaikams „Pažink jausmus ir emocijas“. 

Socialinių – bendravimo įgūdžių ugdymo užsiėmimai „Tikras draugas“. 

Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimas „Tolerancijos dėlionė“. 

Pasaulinės psichikos sveikatos dienos paminėjimas „Draugystės širdis“. 
 

5,3%  tėvų dalyvavo KPKC virtualioje paskaitoje “Naujosios kartos vaikų (ekrano vaikų) ypatumai. 

Ką turi žinoti tėvai”.  8,1%  tėvų dalyvavo KPKC virtualioje paskaitoje “Kaip šeimoje elgtis su 

hiperaktyviu vaiku”. 5,7% dalyvavo KPKC metodinėje valandoje “Mezgu ryšį su savo vaiku”. 

14,7%  tėvų dalyvavo kas savaitinėje grupinėje tėvų programoje “Neįtikėtini metai”. 

 

         Vadovaujantis 2020 m. kovo 14 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 207 ” Dėl karantino Lietuvos 

Respublikoje teritorijoje paskelbimo“‘ ir LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu 2020 kovo 

13 Nr V-366 buvo sustabdyta lopšelio darželio veikla kontaktiniu būdu. Įstaigos mokytojai bei 

specialistai teikė ugdymo paslaugas nuotoliniu būdu. 

         Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu patvirtintas ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu 

būdu tvarkos aprašas, susitarta dėl bendravimo ir ugdymosi turinio perteikimo bei grįžtamojo ryšio, 
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elektroninių platformų pasirinkimo. Nors pedagogai neturėjo laiko pasirengimui šiam darbui, su 

iššūkiu susitvarkėme  profesionalai ir 83 proc. tėvų teigiamai įvertino nuotolinį ugdymą. 

         Visi pedagogai tobulino savo kvalifikaciją ir įgijo naujų kompetencijų bei žinių nuotoliniu 

būdu. 

        Derindami nuotolinę bei kontaktinę veiklą mokytojai ir specialistai sėkmingai įgyvendino 2020 

metams numatytus tikslus bei uždavinius. 

Antrasis 2019-2021  metų strateginis tikslas – sukurti visuminio patirtinio ugdymosi 

aplinkas/centrus, modernizuojant vidaus ir lauko erdves, užtikrinant inovatyvų ir saugų vaikų 

ugdymą(si) ir iš jo išeinantis 2020 metų veiklos plano tikslas-  pagerinti lopšelio-darželio higienines 

sąlygas, atliekant vidaus patalpų remontą ir lauko erdvių atnaujinimą.  

Šančių lopšelis-darželis - saugi, šiuolaikiška, estetiška ugdomoji aplinka, kuri nuolat tobulinama ir 

atnaujinama, gerinamos ugdymo sąlygos. 

      Siekdami užtikrinti saugumą, įgyvendinti higieninius reikalavimus bei atnaujinti ugdymosi 

aplinkas, įvertinome  esamas 2020 metų  aplinkybes bei finansines galimybes: 

 atnaujinome lauko žaidimų aikšteliu priemones: įsigyta 9 staliukai  žaidimui su smėliu ir 

vandeniu patirtinio ugdymo organizavimui, tyrinėjimui ir  eksperimentams, įrengtas vandens 

čiaupas lauko žaidimams ir augalų priežiūrai už 1550 

 atlikti tvoros įžeminimo darbai ir  pakeistas dujų katilas- 4849 eur. 

 vidaus aplinkose atlikome Voveriukų grupės patalpų kosmetinį remontą -500 eur. 

 atnaujintos sporto salės bei grupių roletai 280 eur. 

 papildyta ir atnaujinta edukaciniais baldeliais priešmokyklinės „Smalsučių“,  Boružiukų“ 

grupės- 1200 eur.  

 muzikos salė papildyta garsą stiprinančiomis priemonėmis-1380eur, 

 įsigytas  1 kompiuteris socialiniam pedagogui– 470 eur. 

 įsigyta edukacinių priemonių, žaidimų  bei literatūros – už 3600 eur. 

 dezinfekcinėms bei švaros priemonėms įsigyti panaudota 2696 eur.   

 

         Kai kurie planuoti darbai nukelti į sekantį laikmetį esant palankesnei aplinkos ir finansinei 

situacijai.  

       Svarbiausias atliktas darbas 2020 metais  - užtikrinti visos bendruomenės narių saugumą ir 

sveikatą ekstremalios situacijos metu, tiksliai vykdant valstybės visus nurodymus bei prevencines 

priemones bei užtikrinti pozityvią emocinę būklę bendruomenėje. 

 
 

  

 

 

 

 

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.Užtinkrinti 

gerus ugdymo(si) 

rezultatus   

 

 

 

Padidės ikimokyk-

linio amžiaus vaikų 

pasiekimų ir pažangos 

lygio, atitinkančio 

vaiko raidą, dalis, 

procentais 

Iki 2020-12-20 ne mažiau 

kaip 75 proc.(buvo 70 proc.) 

 

 

 

 

Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų 

pasiekimų ir  

pažangos lygio 

atitinkančio vaiko 

raidą dalis - 80 
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Padidės 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

pasiekimų ir pažangos 

lygio, atitinkančio 

vaiko raidą, dalis, 

procentais 

 

 

Padidės tėvų 

(globėjų), labai gerai 

ir gerai (apklausos 

būdu) vertinančių 

ugdymo kokybę 

įstaigoje, dalis, 

procentais 

 

 

 

Iki 2020-12-20 ne mažiau 

kaip 85 proc. (buvo 80 

proc.) 

 

 

 

 

 

 

Labai gerai – 54 proc.(buvo 

53 proc.) 

Gerai – 44 proc. (buvo 42 

proc.) 

Patenkinama – 2 (buvo 5 

proc.) 

Nepatenkinama – 0 proc. 

Apklausoje dalyvaus 10 

proc. daugiau respondentų. 

 

 

proc.( Buvo 70 ) 

taigi didėjimas 10 

proc. 

Priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

pasiekimų ir 

pažangos lygio 

atitinkančio vaiko 

raidą dalis 90 

proc. (Buvo 80) 

taigi didėjimas 10 

proc. 

Labai gerai – 54 

proc.(buvo 53 

proc.) 

Gerai – 43 proc. 

(buvo 42 proc.) 

Patenkinama – 3 

(buvo 5 proc.) 

Nepatenkinama – 

0 proc. 

Apklausoje 

dalyvavo 20 proc. 

daugiau 

respondentų. 

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, 

procentais 

Saugios vidaus 

aplinkos vaikams 

sukūrimas atnaujinant 

patalpas, įsigyjant 

trūkstamą įrangą ir 

baldus. 

Labai gerai – 60 proc. (buvo 

51 proc.) 

Gerai – 38 proc. (buvo 42 

proc.) 

Patenkinamai – 2 (buvo 3 

proc.) 

Nepatenkinamai – 0 proc. 

 

Iki 2020-08-31 2 grupių 

perdažytos patalpos ir 

pakeista grindų danga, 1 

grupėje pakeista grindų 

danga. 

 

Iki 2020-05-31 4 grupėse 

pakeistos durys. 

Iki 2020-08-31 atlikti lauko 

durų, prie dailės kambarėlio 

montavimo ir atnaujinimo 

darbai. 

Iki 2020-08-31 

rekonstruotas saugaus eismo 

takelis. 

 

 

 

 

Labai gerai – 60 

proc. (buvo 51 

proc.) 

Gerai – 38 proc. 

(buvo 42 proc.) 

Patenkinamai – 2 

(buvo 3 proc.) 

Nepatenkinamai – 

0 proc. 

 

Iki 2020-08-31 1 

grupių perdažytos 

patalpos 

 

 

Planuotas 4 

vidinių durų 

pakeitimas buvo 

galimas 

įgyvendinti, bet 

savivaldybės 

neleista vykdyti 

šios veiklos, 

finansinius 

resursus 

perskirstant 

dezinfekcinių bei 
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Iki 2020-06-30 įrengta 

STEAM veikloms skirtų 

žaislų biblioteka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iki 2020-07-31 4 grupėse 

multisensoriniai kampeliai 

papildyti inovatyviomis 

priemonėmis. 

saugos priemonių 

įsigijimui. 

 

 

 

 

 

2020-06-30 

įrengta STEAM 

veikloms skirtų 

žaislų biblioteka: 

įsigytos 

kūrybiškumą ir 

fantaziją 

lavinančios 

kaladėlės,  

Konstruktoriai 

"Šiaudelių 

architektūra",  
magnetiniai 

konstruktoriai- 

POWERCLIX 
FRAMES, 
POWERCLIX 
SOLIDS 
 

 

 

 

 

 

 

Papildyta -

rinkinys šviesos 

stalas, 

fluorascenciniai 

markeriai, 

spalvotas smėlis 

skirtingų spalvų,  

šviečiantis 

molbertas 

1.3. Taikyti 

inovacijas 

ugdymo turinio 

įgyvendinimo 

modernizavimui ir 

sėkmingam 

įstaigos įvaizdžio 

formavimui 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo grupėse, 

tobulinant ugdymo 

kokybę, taikomi 

inovatyvūs metodai 

(STEAM elementai, 

aplinkos 

struktūravimas, 

interaktyvūs žaidimai) 

dirbant su vaikais, 

Nuo 2020-01-02 bus 

įsteigtas 1 mokytojo 

padėjėjo etatas. 

Nuo 2020 kovo mėn. 

pedagogai dalyvauja 

ilgalaikėje programoje 

„Besimokančių darželių 

tinklas“, skirtoje Lietuvos 

darželių pedagogų 

inovatyvaus ir kūrybiško 

Nuo 2020-03-01d 

įsteigtas 1 

mokytojo 

padėjėjo etatas. 

100 proc. peda-

gogų dalyvavo 

ilgalaikėje progra-

moje „Besimo-

kančių darželių 

tinklas“ ir tobu-

lino asmeninio 
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turinčiais specialiųjų 

ugdymosi poreikių. 

Užtikrinta gera vidaus 

darbo kontrolė 

Įstaigos interneto 

svetainė atitiks teisės 

aktuose nustatytus 

reikalavimus ir 

bendruomenės 

poreikius 

proceso organizavimui ir 

įgyvendinimui. 

Iki 2020 m.vasario mėn. 

įgyvendintas eTwinning 

projektas „Graži mano 

tėvynė“, skirta vaikams, 

turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iki 2020-12-31 įsigyta naujų 

IKT ugdomųjų priemonių 

ugdymo kokybei gerinti: 

nuotoliniu būdu valdomi 

žaislai, edukacinių robotų 

Blue-bot komplektai, 

atnaujinti 2 kompiuteriai. 

 

 

Iš Savivaldybės audito ir 

kitų kontroliuojančių 

institucijų gautas labai geras 

arba geras įvertinimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderni įstaigos interneto 

svetainė atitinkanti teisės 

aktuose nustatytus 

reikalavimus. 

tobulėjimo ir 

mokėjimo moky-

tis, ugdytinių mo-

tyvavimo, profe-

sinės komunika-

cijos, ugdymo(si) 

turinio įgyvendi-

nimo ir tobulini-

mo, ugdytinių 

skirtybių ir gali-

mybių pažinimo, 

ugdymosi aplin-

kų, naujų 

technologijų ir 

informacijos 

valdymo 

kompetencijas. 

2020 m.vasario-

kovo mėn. 

įgyvendintasTarp-

tautinis 

eTwinning  

projektas „Graži 

mano tėvynė“. 

 

 

 

Iki 2020-12-31 

įsigyta naujų 1 

naujas 

kompiuteris, 

garsą 

stiprinančios 

priemonės 

muzikos salei 

 

Valstybinės 

maisto ir 

veterinarijos 

tarnybos 

patikrinimo aktas 

2020-09-07 Nr 

33VMĮP-675 

vertinimas „ 

esminių teisės 

aktų pažeidimų 

nenustatyta 

 

Įstaigos interneto 

svetainė atitinka 

teisės aktuose 

nustatytus 
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reikalavimus. Joje 

nuolat 

atnaujinama ir 

pildoma 

informacija. 

 

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. Nuotolinis ugdymas   Tėvai(globėjai)  vertino l.gerai  ir gerai – 

83 %,  

Ugdymo procesas nenutrūko, mokytojai 

įgijo naujų kompetencijų 

3.2. Parengtas ir įveiklintas naujas perspektyvinis vaikų 

maitinimo valgiaraštis 

Pakeitus kai kuriuos maisto gaminimo 

receptus bei papildžius naujais vaikų 

mėgstamai patiekalais vaikai valgo žymai 

geriau, gerokai mažiau maisto atliekų. 

3.3. Atnaujintas dujų katilas Vidaus patalpose palaikomas higienos 

normas atitinkančius reikalavimus  

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Nebuvo 

 

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 
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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 X 

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. 
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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) 

 



 

 

 


