
 
 

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SALDUVĖ“ 

DIREKTORĖS AIDOS STRIAUKAITĖS-GUMULIAUSKIENĖS 

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

2020-01-17   Nr. 1 

Šiauliai 

 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

2019-ųjų metų tikslas, 

uždaviniai, priemonės 

Siekiniai (rezultato 

vertinimo, produkto 

kriterijaus pavadinimas ir 

mato vienetas) 

Siekinių įgyvendinimo faktas 

1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo poreikių tenkinimas 

1.1. Tenkinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo poreikius ir pagalbą kiekvienam vaikui. 

1.1.1. Ikimokyklinio ugdymo 

programos „Salduvės takeliu...“ 

įgyvendinimas. 

Grupių skaičius – 8. 

Ugdytinių skaičius – 150. 

Grupių skaičius – 8, kuriuose 

ugdomi 151 ugdytinis. 

 

1.1.2. Integruoti 

priešmokyklinio ugdymo 

priemonių komplektą OPA-PA 

ir „Katino dienos“ mokomąją 

medžiagą į Bendrąją 

priešmokyklinio ugdymo 

programą. 

Įsigyta ir integruota: 

priešmokyklinio ugdymo 

priemonių komplektas 

OPA-PA – 1, „Katino 

dienos“ mokomoji 

medžiaga – 1. 

Visos priemonės įsigytos, 

priešmokyklinio ugdymo 

priemonių komplektai OPA-PA ir 

„Katino dienos“ integruoti į 

Bendrąją priešmokyklinio ugdymo 

programą. 

1.1.3. Gerinti vaikų pasiekimus 

ir pažangą pagal Ikimokyklinio 

ugdymo pasiekimų aprašą. 

Pedagogų, tobulinusių 

kvalifikaciją skaičius – 19. 

Pedagogų, taikančių 

inovatyvius ugdymo būdus 

– 90 proc. 

Pedagogai 100 proc. tobulino 

kvalifikaciją ir dalyvavo 1-3 kartus 

kvalifikacijos renginiuose. 

Pedagogai 100 proc. taiko 

inovatyvius ugdymo būdus ir stebi 

gerėjančius vaiko gebėjimus 

atpažįstant vaikui savo paties 

pažangą ir pasiekimus. 

1.1.4. Užtikrinti savalaikę ir 

efektyvią specialiųjų poreikių 

teikimo pagalbą. 

Įdarbinti 2 logopedai – 2 

etatai, 1 socialinis 

pedagogas – 0,75 etato. 

Įstaigoje dirba – 2 logopedai (2 

etatai); 1 socialinis pedagogas 

(0,75 etato).  

1.2. Sudaryti sąlygas ugdymo turinio kaitai. 

1.2.1. Seminaras miesto 

ikimokyklinių įstaigų 

pedagogams. 

Suorganizuotas seminaras 

ikimokyklinių įstaigų 

pedagogams – 1. 

Dėl tinkamų edukacinių erdvių 

stokos nesuorganizuota ir perkelta į 

2020 metus. 

1.2.2. Pedagogų kvalifikacijos 

kėlimo programa. 

Pedagogų keliančių 

kvalifikaciją skaičius – 19. 

19 pedagogų 100 proc. tobulino 

kvalifikaciją ir dalyvavo 1-3 kartus 

kvalifikacijos renginiuose. 

1.2.3. Socialinis projektas 

(tęstinis) „Mažasis tyrinėtojas“. 

Vykdomas projektas 

„Mažasis tyrinėtojas“ – 1. 

Dvi lopšelio grupės vykdė projektą 

– įvyko 3 teminės sezoninės 

veiklos, 3 užsiėmimai per mėnesį 

(iš viso 9), kuriuose tyrinėtos 3 

gamtos stichijos; naudota 

netradicinė technika – gamtinė 

medžiaga, naudojama lauko 

sąlygomis. 
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1.2.4. Sveikatingumo programa 

(tęstinis) „Sveikatos versmė“ 

2016-2020 m. 

Vykdoma viena 

sveikatingumo programa 

„Sveikatos versmė“. 

Renginių skaičius – 12. 

Įvyko 16 renginių, iš jų: 

šviečiamieji – 5, fizinio aktyvumo 

– 4, sveikatingumo terapijos – 8; 

dalyvavo 90 proc. bendruomenės 

narių. 

1.2.5. Parengti ikimokyklinio 

amžiaus vaiko asmenybės 

ūgties įsivertinimo sistemą. 

Parengta vaiko asmenybės 

ūgties vertinimo sistema – 

1.  

Parengta viena ikimokyklinio 

amžiaus vaiko asmenybės ūgties 

įsivertinimo sistemą, kuriai pritarta 

pedagogų tarybos 2019-12-11 

posėdžio protokoliniu nutarimu. 

2. Švietimo įstaigos materialinės ir techninės bazės stiprinimas 

2.1. Turtinti grupių edukacines aplinkas 

2.1.1. Aprūpinti tris grupes 

multimedijos įrenginiais. 

Aprūpintų multimedijos 

įrenginiais grupių skaičius 

– 3. 

Trijose grupėse įrengti ir išbandyti 

multimedijos įrenginiai. 

2.1.2. Aprūpinti grupes 

edukacinėmis ir vaizdinėmis 

priemonėmis. 

Aprūpintų edukacinėmis ir 

vaizdinėmis priemonėmis 

grupių skaičius – 8. 

Visos 8 grupės aprūpintos 

edukacinėmis ir vaizdinėmis 

priemonėmis. 

2.2. Užtikrinti saugią įstaigos aplinką  

2.2.1. Pastato vandentiekio, 

nuotekų, elektros instaliacijų 

renovacija; asfalto dangos 

sutvarkymas 

Parengti 3 investicinių 

projektų aprašymai; 

pakeistos 3 sistemos 

(vandentiekio, nuotekų, 

elektros instaliacijos); 

sutvarkyta 1 asfalto dangos 

teritorija įstaigos viduje. 

Parengti 3 investicinių projektų 

aprašymai; dėl finansavimo 

negavimo nepakeistos sistemos; dėl 

vandentvarkos vykdymo darbų 

asfalto danga atstatyta dalinai. 

2.2.2. Pakeisti sporto salės 

grindų dangą. 

Pakeista sporto salės grindų 

dangą – 1. 

Dėl lėšų trūkumo nepakeista sporto 

salės grindų danga. 

2.2.3. Suremontuoti įstaigos 

koridorių ir laiptines. 

Suremontuoti įstaigos 

koridorius ir laiptinės – 80 

proc. 

Dėl lėšų trūkumo įstaigos 

koridorius ir laiptinės 

suremontuotos 40 proc. 

2.2.4. Sukurti edukacines lauko 

erdves tyrinėjimams. 

Įsigytos lauko pavėsinės-

nameliai – 2. 

Įsigyta 1 lauko pavėsinė-namelis. 

2.3.1. Atnaujinti susidėvėjusius 

virtuvės maisto ruošimo stalus. 

Įsigyta virtuvės maisto 

ruošimo stalų – 3. 

Įsigyti 3 virtuvės maisto ruošimo 

stalai. 

2.3.2. Pakeisti vidines įėjimo 

duris į cokolį. 

Pakeistos vienos vidinės 

įėjimo durys į cokolį. 

Dėl lėšų trūkumo (reikalingas 

kompleksiškas remontas) vidinės 

įėjimo durys į cokolį nepakeistos. 

2.3.3. Įsigyti garų puodą. Įsigytas garų puodas – 1. Įsigytas vienas garų puodas. 
 

Šiaulių lopšelis-darželis „Salduvė“ 2019 m. savo veiklą vykdė kaip numatyta įstaigos 

strateginiame plane ir metiniame veiklos plane, įgyvendindamas nusimatytus tikslus, priemones ir 

kryptis. Siekiama tenkinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo poreikį – orientuojantis į 

kokybišką vaikų ugdymą, užtikrinant psichinės ir fizinės sveikatos saugojimą, suteikiant švietimo 

pagalbą kiekvienam vaikui, tęsiant ugdymą pagal programą „Salduvės takeliu...“. Vaikų pasiekimai 

ir pažanga vertinama pagal „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą“ ir įstaigos pedagogų 

sukurtas vaiko ūgties įsivertinimo iliustracijas. Gerinant vaikų pasiekimus sakytinės, rašytinės, 

problemų sprendimo ugdymo srityse, pedagogai metodinėje grupėje dalinosi savo metodais ir gerąja 

patirtimi. Švietimo pagalba teikta kiekvienam vaikui, kuriam PPT pažymose buvo rekomenduota 

specialisto pagalba. Jos veiksmingumas aptartas Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose. Siekiant 

aktyvinti ugdytinių tėvų (globėjų) ir kitų šeimos narių dalyvavimą lopšelio-darželio veiklose, 

tobulinant vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimą, organizuojami renginiai įtraukiant ugdytinių 

tėvus (globėjus) ir kitus šeimos narius. Ypatingai aktyviai tėveliai ruošė pasirodymus ir kartu 
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dalyvavo renginyje „Nykštukų Salduviukų Kalėdos“. Tęsiamos ir tobulinamos projekto „Mažasis 

tyrinėtojas“ veiklos, integruojant inovatyvias idėjas bei priemones. Toliau atnaujinamos ir 

tobulinamos edukacinės erdvės, orientuojantis į ugdymą lauke ir lauko darželio idėją. Stiprinama 

vaikų sveikata dalyvaujant bendruose renginiuose su Jaunųjų gamtininkų centru, Šiaulių krepšinio 

akademija „Saulė“ ir pan. Pradėtas vykdyti sveikatą stiprinančios mokyklos projektas „Sveika 

mokykla“, kuris suteikia žinių įstaigos bendruomenei apie sveiką mitybą ir fizinį aktyvumą. 

Kryptingai ir nuosekliai ruošiamasi turiningam ugdymui lauke – tobulinama įstaigos teritorija, 

pašalintos kliūtys vidiniame kiemelyje, lauke įrengta pavėsinė vaikų užimtumui užtikrinti, įsigyti 

lauko suoliukai, stalas, lauko žaislai, skirti ugdytis, tyrinėti, žaisti lauke. Kuriant savitas ugdymo(si) 

grupių aplinkas, atliepiant šiuolaikines technologijas, buvo sumontuoti nauji ir atnaujinti seni IT 

įrenginiai. Taip siekiame užtikrinti ugdymo proceso įvairovę, kad pedagogas turėtų galimybę laisvai 

rinktis ugdymo būdus, veiklos formas ir kurti inovatyvią ugdymosi aplinką. Visos grupės papildytos 

naujomis ugdymo(si) priemonėmis, įsigyta ugdymo priemonių, skirtų emocinėms, socialinėms 

kompetencijoms ugdyti. Darbuotojams pagerintos darbo sąlygos – įrengti pedagogų pasitarimų ir 

personalo persirengimo kambariai, atnaujintos jų darbo aprangas ir priemonės. 
 

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 

Asmenybės ūgtis    

1.1. Gerinti 

ugdytinių 

pasiekimus. 

1.1.1. Pagerinti 

ugdytinių 

pasiekimus 

sakytinės, 

rašytinės ir 

problemų 

sprendimo 

ugdymo srityse. 

1.1.1.1. Ne mažesni nei 

miesto vidurkis lopšelio-

darželio ugdytinių 

įverčiai sakytinės, 

rašytinės ir problemų 

sprendimo ugdymo 

srityse. 

1.1.1.1.1. Įgyvendinta: įverčiai 

didesni, negu miesto vidurkis. 

Įstaigos ugdytinių įverčiai: 

sakytinės – 3,3% (miesto – 

2,9%), rašytinės – 3,35% 

(miesto – 3,03%), problemų 

sprendimo – 3,35% (miesto – 

3,05%) ugdymo srityse. 

Ugdymas(is)    

1.2. Plėtoti 

ugdymo turinio 

įvairovę. 

1.2.1. Pagerinti 

socialinių 

kompetencijų 

ugdymo veiklas ir 

plėtoti jų įvairovę. 

1.2.1.1. Suorganizuotos 

dvi edukacinės 

ekologinės išvykos 

ugdytiniams. 

1.2.1.1.1. Įgyvendinta: 

suorganizuotos dvi edukacinės 

ekologinės išvykos 

ugdytiniams į Alpakų ūkį ir 

Salduvės piliakalnį. 

1.2.2. 

Įgyvendinamos 

sveikatos 

stiprinimo 

programos 

„Sveikatos 

versmė“ 

numatytos 

priemonės. 

1.2.2.1. Įtraukta 20 proc. 

daugiau negu 2018 m. 

bendruomenės narių į 

sveikatos stiprinimo 

programą „Sveikatos 

versmė“. 

1.2.2.1.1. Įgyvendinta: įtraukta 

30 proc. daugiau negu 2018 m. 

bendruomenės narių į 

sveikatos stiprinimo programą 

„Sveikatos versmė“, vyko 17 

renginių, kuriuose dalyvavo 90 

proc. bendruomenės narių. 

1.2.3. 

Įgyvendinama 

bendrųjų 

1.2.3.1. Lopšelio-darželio 

ugdytiniai dalyvauja 

tarptautinėje socialinių 

1.2.3.1.1. Įgyvendinta: įstaigos 

ugdytiniai dalyvauja 

tarptautinėje socialinių įgūdžių 
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kompetencijų 

ugdymo 

tarptautinė 

programa.  

įgūdžių programoje 

„Zipio draugai“. 

Apmokytas socialinis 

pedagogas dirbti su 

programa „Zipio 

draugai“. 

programoje „Zipio draugai“. 

Apmokytas socialinis 

pedagogas dirba su programa 

„Zipio draugai“. Nupirktos ir 

pagamintos reikalingos 

priemonės. 

Ugdymo(si) aplinka   

1.3. Modernizuoti 

lopšelio-darželio 

edukacines 

aplinkas. 

1.3.1. Atnaujintos 

edukacinės 

aplinkos. 

1.3.1.1. „Aitvarėlių“ 

grupės edukacinių erdvių 

atnaujinimas: atliktas 

remontas ir atnaujinti 

baldai. 

1.3.1.1.1. Įgyvendinta: 

atnaujintos „Aitvarėlių“ grupės 

edukacinės erdvės – atliktas 

remontas ir atnaujinti baldai. 

1.3.1.2. Pakeista sporto 

salės grindų danga. 

1.3.1.2.1. Nepakeista sporto 

salės grindų danga dėl lėšų 

trūkumo. 

1.3.2. Pedagogų 

darbo sąlygų 

pagerinimas. 

1.3.2.1. Įrengtas 

pedagogų pasitarimų 

kambarys. 

1.3.2.1.1. Įgyvendinta: įrengtas 

pedagogų pasitarimų kambarys 

– atliktas remontas ir nupirkti 

baldai.  

1.3.3. Lauko 

edukacinių erdvių 

pagerinimas. 

1.3.3.1. Įrengti lauko 

pavėsinės-nameliai (2 

vnt.). 

1.3.3.1.1. Įgyvendinta iš dalies: 

įrengta viena lauko pavėsinė-

namelis. 

Lyderystė ir vadyba   

1.4. Koordinuoti 

įstaigos personalo 

profesinį 

tobulėjimą, 

atsižvelgiant į 

švietimo 

pokyčius ir 

įstaigos personalo 

poreikius. 

1.4.1. Patobulinta 

informacijos apie 

ugdytinių 

pasiekimus 

pateikimo 

sistema. 

1.4.1.1. Ne mažiau kaip 

du kartus per mėnesį 

pedagogai pateiks 

informaciją 

elektroniniame dienyne 

apie ugdytinių 

pasiekimus. 

1.4.1.1.1. Įgyvendinta: 

pedagogai teikia informaciją 

elektroniniame dienyne apie 

ugdytinių pasiekimus du kartus 

per mėnesį (kartais reikia 

priminti). 

1.4.2. 

Patobulintos 

įstaigos 

darbuotojų 

kompetencijos. 

1.4.2.1. Ne mažiau kaip 

60 proc. (21) darbuotojų 

sudarys savo tobulėjimo 

planus. 

1.4.2.1.1 Įgyvendinta: 97 proc. 

(34) darbuotojų sudarė savo 

tobulėjimo planus. 

1.4.2.2. Ne mažiau kaip 

25 proc. (5) pedagogų 

dalyvaus informacinių 

technologijų 

kompetencijų tobulinimo 

seminare. 

1.4.2.2.1. Įgyvendinta: 36 

proc. (7) pedagogų dalyvavo 

ITK tobulinimo seminare 

(kvalifikacijos tobulinimo 

pažymėjimai). 

1.4.2.3. Ne mažiau kaip 

50 proc. (18) darbuotojų 

tobulins kvalifikaciją. 

1.4.2.3.1. Įgyvendinta: 77 

proc. (27) darbuotojų tobulino 

kvalifikaciją (kvalifikacijos 

tobulinimo pažymėjimai). 

1.4.3. Parengta 

ugdymo(si) lauke 

koncepcija. 

1.4.3.1. Suburta 

pedagogų darbo grupė 

lopšelio-darželio 

ugdymo(si) lauke 

koncepcijai parengti. 

1.4.3.1.1. Įgyvendinta: suburta 

pedagogų darbo grupė įstaigos 

ugdymo(si) lauke koncepcijai 

parengti (Šiaulių LD 

„Salduvė“ direktoriaus 2019-

09-20 įsakymas Nr. K-88. 

1.4.3.2. Parengta 

lopšelio-darželio 

1.4.3.2.1. Įgyvendinta iš dalies: 

parengta įstaigos ugdymo(si) 
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ugdymo(si) lauke 

koncepcija. 

lauke koncepcija pildoma ir 

tobulinama toliau. 

1.4.3.3. Ne mažiau kaip 

90 proc. darbuotojų 

susipažins su ugdymo(si) 

lauke koncepcija. 

1.4.3.3.1. Įgyvendinta: 90 

proc. darbuotojų susipažino su 

ugdymo(si) lauke koncepcija – 

4 dalyvavo mokymuose ir 

pasidalino informacija su kitais 

(35) darbuotojais, 7 dalyvauja 

darbo grupėje, vyksta 

nuolatinė sklaida. 

1.4.3.4. Ne mažiau kaip 

50 proc. įstaigos 

bendruomenės susipažins 

su ugdymo(si) lauke 

metodika. 

1.4.3.4.1. Įgyvendinta: 50 

proc. įstaigos bendruomenės 

susipažino su ugdymo(si) 

lauke metodika – 4 dalyvavo 

mokymuose, 8 įstaigos tarybos 

nariai, 92 tėvų (globėjų) 

susirinkimo dalyviai, 7 

dalyvauja darbo grupėje, 

vyksta nuolatinė sklaida. 
 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. Neįvykdyta: 

Atnaujintos edukacinės aplinkos (1.3.1.); Pakeista 

sporto salės grindų danga (1.3.1.2.). 

Riboti finansavimo ištekliai. 

2.2. Įvykdyta iš dalies: 

Lauko edukacinių erdvių pagerinimas (1.3.3.); Įrengti 

lauko pavėsinės-nameliai (iš 2 vnt. – 1 vnt.) (1.3.3.1.). 

Riboti finansavimo ištekliai. 

2.3. Įvykdyta iš dalies: 

Parengta ugdymo(si) lauke koncepcija (1.4.3.). 

Žmogiškieji faktoriai (nėra visapusiškai 

sveikų ir fiziškai stiprių darbuotojų); 

nepakankamas finansavimas (1 mokymų 

kaina – apie 60 eur); keičiasi teisės aktai 

(rengiami papildomi teisės aktai, kurie 

užtikrintų vaikų saugą, kai ikimokyklinis 

ar priešmokyklinis ugdymas vykdomas 

lauko sąlygomis). 
 

3. Užduotys ar 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. Atnaujintas grupių, sporto salės, lauko ugdymo(si) 

aplinkų, virtuvės ir virtuvėlių inventorius ir papildyta 

naujomis priemonėmis. 

Pagerėjo darbuotojų darbo sąlygos, 

užtikrintas ugdytinių saugumas ir 

patenkintas ugdymo(si) poreikis. 

3.2. Atnaujintos valytojos darbo priemonės, nupirktas 

valymo inventoriui skirtas vežimėlis. 

Darbuotoja kokybiškiau ir operatyviau 

atlieka savo funkcijas. 

3.3. Inicijuotas ir suorganizuotas įstaigos 

bendradarbiavimas su Užimtumo tarnyba prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Pagal skirtas 

subsidijas buvo įdarbinti 4 darbuotojai. 

Prisidėta prie įstaigos lėšų taupymo. 

3.4. Inicijuoti ir suorganizuoti sieniniai piešiniai 

(pano) pedagogų pasitarimų kambaryje ir lopšelio 

grupėje „Aitvarėliai“. 

 

Nutapyti pano – vienas reljefinis piešinys 

ir ornamentinė kompozicija – papuošė 

įstaigos erdves. 
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3.5. Įrengta multimedija pedagogų pasitarimų 

kambaryje. 

Darbuotojai gali dalintis gerąja patirtimi ir 

įgyti naujų žinių naudodamiesi 

multimedija. 

3.6. Pakeisti šviestuvai aktų salėje, 4 kabinetuose, 

įrengti šviestuvai lauke prie įėjimo ir visoje 

teritorijoje. 

Pagerėjo darbuotojų darbo vietų kokybė, 

įstaigos fizinė aplinka, pagerėjo ugdytinių, 

jų tėvų ir artimųjų, darbuotojų saugumo 

užtikrinimas. 

3.7. Pakeistos įlūžusios personalo kambario grindys. Personalas gali saugiai persirengti ir 

pailsėti personalo kambaryje. 

3.8. Sumontuoti ir įrengti varteliai pagrindinėje, įėjimo 

į lopšelį-darželį, pusėje. Sutvarkytas įėjimo takas. 

Ugdytiniai, jų tėvai ir artimieji, 

darbuotojai ir kt. gali saugiai ir patogiai 

patekti į įstaigą. 

3.9. Visiems darbuotojams pasiūta nauja darbo 

apranga; grupių auklėtojoms ir ugdytiniams pasiūtos 

šviesą atspindinčios liemenės. 

Pagerėjo darbuotojų komfortabilumas. 

Užtikrintas ugdytinių ir juos lydinčių 

asmenų saugumas. 

3.10. Suorganizuoti ir pravesti pedagogams 

informacinių technologijų ir kompiuterinio raštingumo 

mokymai (2019-10-28–30) 

Poveikis įstaigos darbuotojams, jie 

patobulino savo žinias ITK srityje. 

3.11. Suorganizuotas psichologo seminaras-edukacinė 

išvyka pedagogams ir jų padėjėjams „Motyvacija 

ugdymo procese per ugdytinio pažinimą ir tradicijų 

puoselėjimą“ (2019-11-23). 

Poveikis įstaigos darbuotojams, jie įgijo 

naujų žinių, pagerėjo mikroklimatas. 

 

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.    
 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai  

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. Švietimo įstaigos procesų valdymas. 

6.2. Švietimo įstaigos finansinių ir žmogiškųjų išteklių valdymas. 

 

 

_____________________________ 


