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VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA 

 

2018-04-12  Nr. ________ 
(data) 

Vilnius 
(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. Einamųjų metų uţduotys 

(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 Tobulinti sveikatos 

stiprinimo proceso kokybę 

ikimokyklinėje įstaigoje 

Grupių modernizavimas, 

atsižvelgiant į ugdymo 

programą, vaikų saugumo 

ir sveikatos saugojimo 

bei stiprinimo 

reikalavimus. 

Ugdymosi erdvių 

kūrimas kieme pagal HN 

reikalavimus. 

Grupių aplinka atititinka vaikų 

raidos poreikius, patogi, gerai 

suplanuota, saugi, aprūpinta 

būtinomis ugdymo(si) 

priemonėmis.  

Laiptinių turėklai atitinka HN 

reikalavimus. 

Suremontuotos keturių grupių 

virtuvėlės. 

Kieme vaikų sveikatos 

stiprinimui įrengtas 

sveikatingumo takas. 

Žaidimų aikštelėse esantys 

įrenginiai atitinka HN 

reikalavimus. 

Suorganizuoti 2 sporto 



renginiai. Į juos įtraukta visa 

bendruomenė 

2.2. Organizuoti  įstaigos 

bendradarbiavimą su socialiniais 

partneriais 

Ugdymo procesas 

bendradarbiaujant su 

socialiniais partneriais taps 

aktyvesnis, lankstesnis, 

modernesnis. 

Pasirašytos naujos 

bendradarbiavimo sutartys su: 

Justiniškių, Lazdynų mikrorajonų 

bibliotekomis,  Ignalinos darželiu 

mokykla, Eišiškių lopšeliu-

darželiu, su Vilniaus statybininkų 

rengimo centru, Vilniaus etninės 

kultūros centru, Minties 

gimnazija. 
Bendrų renginių, konferencijų 

organizavimas (2 bendri renginiai 

su socialiniais partneriais) 
Partneriai iš statybininkų rengimo 

centro  įtraukti į edukacinių zonų 

lauke kūrimą. 

 

2.3. Gerinti darbuotojų darbo 

sąlygas įstaigoje ir sudaryti 

papildomas sąlygas kelti 

profesinę kvalifikaciją bei 

tobulinti profesinius įgūdžius. 

Parengti darbuotojų 

pareigybių aprašymą; 

parengti metinės veiklos 

užduotis, siektinus 

rezultatus ir jų vertinimo 

rodiklius A1, A2, B, C 

lygio pareigybių 

darbuotojams. 

Sudaryti sąlygas 

pedagogams kelti 

kvalifikaciją įstaigoje.  

Atlikta apklausa apie 

darbuotojų darbo sąlygų 

sudarymą įstaigoje. Parengtas 

darbuotojų darbo sąlygų 

gerinimo planas. Suorganizuota 

ne mažiau 3 kvalifikacijos 

kėlimo kursai pedagogams 

įstaigoje. 

100 proc. atnaujinta pareigybių 

aprašymai, su jais supažindinti 

darbuotojai pasirašytinai. 

100 proc. pasirašyti darbo 

sutarčių priedai. 

 

 

3. Rizika, kuriai esant nustatytos uţduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos šioms uţduotims 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. Žmogiškieji faktoriai  

3.2. Nenumatytos aplinkybės 

 

 

II SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŢDUOTIS VERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ 

TOBULINIMAS 

 

4. Pasiektų rezultatų vykdant uţduotis 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. 

5.2. 

 

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) 

 


