
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) 

Jurbarko vaikų lopšelio-darželio  Nykštukas 

_________________________________________________________________ 
(švietimo įstaigos pavadinimas) 

 

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Irenos Povilaitienė 
(darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė) 

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA 

 

2023-02-06 Nr. JS-26 
(data) 

Jurbarkas 
(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. Sudaryta 

darbo grupė  

ikimokyklinio 

ugdymo 

programos 

koregavimui, 

atsižvelgdama į 

programos 

vertinimo 

išvadas, tėvų 

bendruomenės 

lūkesčius  

tikslingai 

koreguota 

programa. 

Numatyti 

inovatyvūs 

metodai, 

šiuolaikiškos 

Pasitelkiant pažangias 

praktikas pedagogines 

inovacijas, ugdymosi 

metodus ir priemones 

koreguotas 

ikimokyklinio ugdymo  

programos turinys 

laiduoja aukštesnę 

ugdymo kokybę, 

geresnius ugdytinių 

rezultatus. 

 

 

 

 

 

1.1. Sudaryta darbo 

grupė ir koreguota 

ikimokyklinio ugdymo 

programa. 

 

 

 

1.2.Atlikti 

ikimokyklinio ugdymo 

programos vertinimą. 

Programos vertinimo 

išvados, analizė , 

bendruomenės idėjos  

panaudotos 

ikimokyklinio ugdymo 

programos 

koregavimui. 

 

 

1.1.1. Sudaryta darbo 

grupė  ikimokyklinio 

ugdymo programos 

koregavimui 

direktoriaus 2022 -05-

11 įsakymu Nr. V-125 

 

1.2.1. Atliktas 

ikimokyklinio ugdymo 

programos vertinimas. 

Programos vertinimo 

išvados, analizė , 

bendruomenės idėjos  

panaudotos 

ikimokyklinio ugdymo 

programos 

atnaujinimui. svarstyta 



priemonės 

laiduoja 

sėkmingą, 

kokybišką 

ugdymą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.Supažindinti 

mokytojų 

bendruomenę su 

„Nacionalinės 

švietimo agentūros 

projekto „Inovacijos 

vaikų darželyje“ 

mokymų teorine ir 

praktine medžiaga ir 

jos integravimu į 

ugdymo procesą  

metodinių užsiėmimų 

metu. 

 

 

1. 4. Iki birželio 1 d.  

koreguota mokyklos 

ikimokyklinio ugdymo 

programą su keitimais 

supažindinti 

bendruomenę, 

programą patalpinti 

internetinėje įstaigos 

svetainėje 

www.nykstukas.eu . 

elektroniniame 

dienyne „Mūsų 

darželis“ 

 

metodinės tarybos 

posėdyje protokolas 

2022-05-30, Nr. MS-4 

 

 

1.3.1. Su „Nacionalinės 

švietimo agentūros 

projekto „Inovacijos 

vaikų darželyje“ 

mokymų teorine ir 

praktine medžiaga ir jos 

integravimu į ugdymo 

procesą mokytojų 

bendruomenė  

supažindinta metodinio 

ratelio susirinkimuose 

2022-01-11 Nr. MS-1, 

2022-03-30 

Nr. MS-3 

 

1.4.1. Koreguota  

mokyklos 

ikimokyklinio ugdymo 

programa keitimai  

patvirtinti  

 direktoriaus įsakymu 

Nr. V-147 

Supažindinta 

bendruomenė, programa 

patalpinta internetinėje 

įstaigos svetainėje 

www.nykstukas.eu, 

elektroniniame dienyne 

„Mūsų darželis“ 

 

2. Inicijuoti 

aukštesnės 

ugdymo kokybės 

siekimą 

integruojant 

STEAM veiklas 

į ugdymosi 

procesą 

 

 

Tikslingas, mokytojų 

organizuojamas 

procesas integruojamos 

įvairios veiklos į 

ugdymo procesą, 

didinant ugdytinių 

susidomėjimą gamtos 

mokslais, 

technologijomis, 

inžinierija, matematika. 

Sudarytos sąlygos 

pedagogams  dalintis 

patirtimi STEAM 

srityje 

2.1.Mokyklos 

mokytojai ugdymo 

procese ne mažiau 

kaip vieną kartą  per 

mėnesį taiko STEAM 

metodus. 

 

2.2.Grupių edukacinės 

erdves papildyti  

šiuolaikiškomis 

ugdymo priemonėmis 

STEAM veiklai 

plėtoti. 

2.1.1.Kiekvienas 

mokytojas kartą 

mėnesyje organizuojant 

ugdymo procesą taikė 

STEAM metodus. 

 

 

2.2.1.Grupių 

edukacinės erdvės 

papildytos 

šiuolaikiškomis 

ugdymo priemonėmis 

 už 2070 Eur 

http://www.nykstukas.eu/
http://www.nykstukas.eu/


 

 

Įsigyta  eksperimentų 

rinkiniai vandens ir 

oro, šviesos ir garso 

eksperimentams 

atlikti. 

 

2.3. Vyresniojo 

amžiaus grupėse 

įsigytos ir įrengtos 

interaktyvias lentos, 

įsigyti mechaniniai 

žaislai skaitmeninės 

kompetencijos 

ugdymui. 

 

 

 

 

2.4.Mokytojų 

organizuotos STEAM 

veiklos pristatomos 

„Nykštuko“ 

internetinėje 

 

2.5.Kiekvienas 

mokytojas 1 kartą 

metuose dalijasi 

patirtimi STEAM 

metodų ugdymo 

procese. 

 

Įsigyta 3 eksperimentų 

rinkiniai vandens ir oro, 

šviesos ir garso 

eksperimentams atlikti  

už 1048 Eur 

 

2.3.1.Įsigytos ir įrengtos 

5 interaktyvios  lentos 

vyresniojo ir 

viduriniojo amžiaus 

grupėse. 

Grupės papildytos 

mechaniniais žaislais  

skaitmeninės 

kompetencijos ugdymui 

už 500 Eur /robotukai 

„Draugas“, „Bitutės 

 

2.4.1 .Mokytojų 

organizuotos STEAM 

veiklos pristatytos 

„Nykštuko“ 

internetinėje svetainėje 

 

2.5.1. Visi  mokytojai 1 

kartą metuose dalinosi 

patirtimi STEAM 

metodų taikymo 

ugdymo procese 

įstaigoje šalies 

lygmeniu. 

2022-12-06 

metodinio ratelio 

susirinkime, protokolas 

Nr. MS - 7 

2 mokytojai dalinosi 

šalies lygmeniu.  

 



3. Švietimo 

pagalbos 

prieinamumo ir 

efektyvumo 

didinimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teikti veiksmingą ir 

efektyvią pagalbą 

vaikams, turintiems 

specialiųjų ir kitų 

ugdymosi poreikių, 

geresni  ugdymosi 

pasiekimai. 

 

3.1. Pedagogų darbo 

pagal „Pritaikytas 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo programas“ 

analizė ir aptarimas 

Vaiko gerovės 

posėdžiuose ne 

mažiau, kaip 2 kartus 

metuose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Pedagogų darbo 

su ugdytiniais, 

kuriems diagnozuotas 

autizmas individualios 

pagalbos planų 

aptarimas Vaiko 

gerovės komisijos 

posėdžiuose ne mažiau 

kaip 5 kartus metuose 

 

 

 

 

 

 

3.3. Iki 2022-04-01 bus 

įsigyta ugdymo 

priemonių  darbui su 

specialiųjų poreikių 

vaikais, padedančių 

nusiraminti, valdyti 

emocijas iki balandžio 1 

d. 

 

 

 

 

3.1.1. 3-4 kartus 

metuose Vaiko gerovės 

komisijos posėdžiuose 

aptarta, analizuota 

mokytojų, švietimo 

pagalbos specialistų 

darbas, daroma 

ugdytinių pažanga, 

numatytos tolimesnės 

individualios pagalbos 

teikimo gairės pagal 

pritaikytas  

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo programas. 

Vaiko gerovės 

komisijos posėdžiai 

2022-02-08,Nr. VG-2 

2022-06-06 Nr.VG-7 

2022-09-28 Nr. VG-9 

2022-12-21 Nr. VG-11 

 

3.2.1. Ne mažiau, kaip 

5 kartus metuose Vaiko 

gerovės komisijos 

posėdžiuose aptariamas 

,analizuojamas darbas 

pagal individualios 

pagalbos planus 

vaikams kuriems 

diagnozuotas autizmas. 

2022-01- 

2022-03-09 Nr. VG-4 

2022-05-30 Nr. VG-6 

2022-09-28 Nr. VG-9 

2022-12-21 Nr. VG-11 

 

3.3.1. Įsigyta iki 

balandžio 1 d. ugdymo 

priemonių darbui su  

specialiųjų poreikių 

vaikais  padedančių 

nusiraminti, valdyti 

emocijas už 1168 Eur. / 

Pasunkintos liemenės,  

antklodės, sensoriniai 

žaislai „Šuniukas“ ir 

kt./ 



4. Tęsti sveikatą 

stiprinančios  

mokyklos veiklą, 

dalyvaujant 

šalies 

programose 

renginiuose, 

akcijose, 

projektinėje 

veikloje ir 

patirties 

sklaidoje. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sėkmingas  įstaigos 

sveikatos stiprinimo 

programos „Sveikatos 

ABC“ įgyvendinimas, 

dalyvavimas 

bendruomenės 

įvairiuose šalies 

projektuose, 

programose laiduoja 

mokytojams siekti 

įvairiapusiškesnio 

ugdymo proceso, 

aukštesnės 

kvalifikacijos ugdytinių 

sveiko ir aktyvaus 

gyvenimo būdo įgūdžių 

formavimui, bei ryšių 

plėtojimas su šalies 

mokytojų 

bendruomene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

4.1. Suburti darbo 

grupę, parengti įstaigos 

olimpinio ugdymo 

projektą  konkursui 

„Olimpinė karta 2022“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Dalyvauti ne 

mažiau  keturiose 

RIUKKPA 

organizuojamuose 

renginiuose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Dalyvauti ne 

mažiau, kaip keturiose 

projekto „Olimpinė 

karta“ 

organizuojamuose 

renginiuose . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. Suburta darbo 

grupė, parengtas 

olimpinio ugdymo 

projektas  „ Žaidžiame 

džiaugsmingai, 

sportuojame vieningai“    

, įgyvendinimui skirtas 

finansavimas, kuris 

laidavo sėkmingą 

projekto veiklų 

vykdymą, olimpinių 

idėjų sklaidą. 

 

 

4.2.1. Dalyvauta  5 

RIUKKPA 

organizuojamuose 

renginiuose „Trikrepšio 

festivalis 2022“, 

„Judrūs vaikai – gamtos 

vaikai“, „Rieda ratai 

rateliukai“, 

„Sportuojantis 

koridorius“ 

Vienas mokytojas 

dalinosi patirtimi, 

pateikiant fizinio 

ugdymo  veiklos video 

medžiaga RIUKKPOS 

facebook paskyroje 

 

4.3.1. Dalyvauta 

Lietuvos ikimokyklinių  

įstaigų projekte 

„Mažųjų žaidynės 

2022“. 

 

4.3.2. Projektų 

konkurse „Olimpinė  

karta 2022“. 

 

4.3.3. Piešinių konkurse 

„Mano mėgstamiausia 

žiemos olimpinių 

žaidynių sporto šaka“/2 

ugdytiniai užėmė 2 ir 3 

vietas. 



  

 

 

 

 

4.4. Sveikatos ugdymo 

programos „Sveiktos 

ABC“ parengimas ir 

pratęsimas, sėkmingas 

jos integravimas į 

mokyklos 

Ikimokyklinio ir 

Bendrąją 

priešmokyklinio 

ugdymo programas. 

 

4.3.4. „Mažoji mylia-

2022“ 

 

4.4.1. Parengta įstaigos 

sveikatinimo programa 

„ABC“, gavo 

patvirtinimą  iš /2022-

2026 m./Išduotas 

pažymėjimas 2022-05-

12, Nr. SM-893 

 

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. Naujai parengti Jurbarko vaikų lopšelio-darželio 

„Nykštukas“ ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo amžiaus  vaikų pasiekimų ir  pažangos 

vertinimo tvarkos aprašai. 

Patvirtinta direktoriaus įsakymu 2022 m. spalio 

17 d.  Nr. V- 344 

 Parengti nauji ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo aprašai padės 

mokytojams, tėvams stebėti vaiko 

pažangą  ir pasiekimus, siekiant 

kiekvieno vaiko asmeninės ūgties, 

pasirengimo mokytis mokykloje. 

2.2. Atnaujinta „Jurbarko vaikų lopšelio-darželio 

„Nykštukas“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo turinio planavimo aprašas“ patvirtinta 

direktoriaus įsakymu 2022 m. spalio 30 d. įsakymas 

Nr. V-321 

 

Patobulintas mokytojų ugdymo turinio 

tvarkos aprašas laiduos mokytojų  

tikslingą  ugdymo turinio planavimą 

siekiant aukštesnio, kokybiškesnio  

ugdymo proceso organizavimo 

mokykloje. 

2.3. Organizuotas Žemaitijos regiono ikimokyklinio 

amžiaus sporto renginys „Nykštuko žaidynės 2022“ 

Pravestas renginys paskatino glaudesnį 

bendravimą tarp rajono, šalies 

ikimokyklinių įstaigų mokytojų skatiną 

jų tarpusavio bendravimą ir 

bendradarbiavimą, profesinę paramą 

ugdant sveikus, fiziškai aktyvius vaikus. 

 

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. Inicijuoti aukštesnės 

ugdymo kokybės siekimą 

taikant netradicinius metodus, 

būdus, informacines 

technologijas, kompetencijų 

tobulinimą, dalijimąsi patirtimi 

 Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo  

programų įgyvendinimas 

,taikant inovatyvius, 

šiuolaikiškus, paveikius 

metodus, būdus.  Ugdymo 

procesas patrauklųs 

ugdytiniams, didėja jų 

3.1.1. Iki gegužės 25 d. sudaryta 

darbo grupė Priešmokyklinio 

ugdymo turinio plano formos 

koregavimui. 

 

3.1.2. Iki rugpjūčio 25 d. 

parengta ir patobulinta  



motyvacija, žingeidumas, 

aktyvumas. Tobulėja 

ugdytinių kompetencijos 

ir gebėjimai, geresni 

ugdytinių pasiekimai ir 

branda. 

priešmokyklinio ugdymo 

turinio planavimo forma. 

 

3.1.2.Visi mokytojai 

pedagoginiame procese taiko 

metodinių rekomendacijų 

„Žaismė ir atradimai“, „Patirčių 

erdvės“ ir kitus mokslo pažanga 

grindžiamus, metodus, 

priemones,  STEAM inovacijas. 

 

3.3.3. Visi mokytojai ne mažiau 

kaip vieną kartą per mėnesį 

ugdymo procesą organizuoja 

netradicinėse aplinkose, 

mokykloje ir už jos ribų. 

STEAM veiklas – ne mažiau 

vieną kartą savaitėje. 

 

3.3.4. Ne mažiau, kaip šeši 

mokytojai dalijasi gerąja 

patirtimi šalyje/ rajone.  

 

3.3.5. Visi mokytojai tobulina 

skaitmeninio raštingumo 

kompetencijas ne mažiau kai 

vieną kartą metuose, ugdymo 

procese naudoja skaitmenines 

programėles, mobilias IKT 

priemones. 

 

3.3.6. Iki 2023 m. gegužės 

mėnesio dviejose lauko 

aikštelėse  įrengta priemonės 

patyriminei veiklai. (lauko 

virtuvėlė, tyrinėjimų-bandymų 

stalas). 

3.2. Teikti sistemingą švietimo 

pagalbą specialiųjų  ugdymosi 

poreikių turintiems vaikams 

Sukurtos aplinkos  

ugdytis spec. poreikių 

vaikams,  pozityvaus    

mokyklos bendruomenės  

(mokytojų, tėvų)požiūrio 

formavimas darbui su 

specialiųjų poreikių  

vaikais. Mokytojų 

kompetencijos 

tobulinimas    optimalios 

pažangos siekimas darbe 

3.2.1. Iki gegužės 25 d.  

sudaryta darbo grupė pritaikytų 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programų planavimo  formos 

koregavimui . 

 

3.2.2 Iki 2023 m. rugpjūčio 25 

patobulinta pritaikytų 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programos  formos. 



su specialiųjų poreikių 

vaikais 

3.2.3. Mokyklos mokytojai, ir 

pagalbos specialistai 

vadovaudamiesi PPT  ir kitų 

specialistų rekomendacijomis 

rengia pritaikytas  

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programas specialiųjų poreikių 

vaikams, ne mažiau  kaip 4 

kartus metuose ugdymo turinio 

įgyvendinimo situacija 

analizuojama Vaiko gerovės 

komisijos posėdžiuose  

aptariama individualiai su 

tėvais, globėjais , numatomos 

tolimesnės individualios 

ugdymosi gairės. 

 

3.2.4.  Iki 2023 m. birželio 1 d. 

įsigyta sensorinių,  terapinių 

priemonių  darbui su specialiųjų 

poreikių vaikams. 

 

3.2.5. 4 grupėse iki 2023 m. 

rugsėjo 1 d.  įrengta 

nusiraminimo erdvės 

padedančios nusiraminti, 

palaikyti gerą specialiųjų 

poreikių vaikų emocinę būseną.  

 

3.2.6.  Vaiko gerovės komisijos 

nariai, mokyklos mokytojai , 

mokytojų padėjėjai darbui su 

dirbantys su specialiųjų  

poreikių vaikais  ne mažiau du 

kartus metuose dalyvauja 

kvalifikacijos renginiuose 

įtraukiojo ugdymo klausimais. 

 

3.3.7. Iki 2023 m. lapkričio 

mėn. organizuota mokymai  

mokytojams, švietimo pagalbos 

specialistams, mokytojų 

padėjėjams darbui su spec. 

poreikių vaikais, tėvams apie 

įvairius sutrikimus,  kylančias 

problemas ugdant specialiųjų 

poreikių vaikus. 

 



3.4. Efektyvios lyderystės 

kompetencijų stiprinimas 

mokykloje 

 

Nuolat besimokanti 

lyderystę skatinanti 

mokykla. 

Stiprėja komandinio 

darbo įgūdžiai, 

atsakomybės lygis, 

kurie bendruomenę vedą į 

pažangą ir aukštesnę 

kokybę. 

3.4.1. Ne mažiau kaip 3 

mokyklos mokytojai    inicijuoja 

komandinio darbo pozicijų 

stiprinimo, iniciatyvų 

įgyvendinimo pasidalijimą 

mokytojų pasitarimuose. 

 

3.4.2.  Ne mažiau kaip 4 

mokyklos mokytojai vykdo 

mentorystę  mokyklos jauniems 

ir besimokantiems mokytojams. 

 

3.4.3.  Ne mažiau kaip 10 

mokytojų deleguoja užduotis, 

mokytojų lyderystės skatinimui, 

padedant pedagoginiam 

procesui tobulinti. 

 

3.4.4.Vadovai asmeniniu 

pavyzdžiu  inicijuoja 

strateginius pokyčius, pritraukia 

mokytojus, kurie imasi 

pedagoginės ir ugdymo proceso 

lyderystės. 

 

 

 

 

 

3.5.Tęsti sveikatą stiprinančios  

mokyklos veiklą, dalyvaujant 

šalies programose renginiuose, 

akcijose, projektinėje veikloje ir 

patirties sklaidoje. 

Mokykla yra aktyvi, 

veikianti sveikatos srityje. 

Sudarytos sąlygos 

pedagogams siekti 

įvairiapusiškesnio 

ugdymo proceso, 

aukštesnės kvalifikacijos 

ugdytinių sveiko ir 

aktyvaus gyvenimo būdo 

įgūdžių ir motyvacijos 

sveikai gyventi 

formavimui, bei ryšių 

plėtojimas su šalies 

pedagogais. 

 

 

 

 

 

 

3.4.1. Vykdoma sveikatos 

ugdymo programos „Sveikatos 

ABC“ veiklos. 

 

3.4.2. Organizuota šalies 

ikimokyklinių įstaigų ugdytinių 

žaidynes  „Nykštuko žaidynės 

2023“ 

 

3.4.3. Dalyvauta ne mažiau 

penkiuose RIUKKPA 

organizuojamuose renginiuose. 

 

3.4.4. Sudarytos darbo grupės   

parengti įstaigos olimpinio ir 

sveikatos ugdymo projektams, 

gautas finansavimas veiklų 

įgyvendinimui. 

 



 

 

3.4.5. Ne mažiau keturi 

mokytojai dalinasi sveikatos 

ugdymo patirtimi  šalyje/rajone 

 

3.4.6. Iki birželio 1 d.  lauko 

erdvėje atnaujintas  pojūčių 

takas S. Kneipo sveikatinimo 

veikloms vykdyti. 

 

3.4.7.Inicijuota darbo grupė 

olimpinio ugdymo projektui 

parengti projekto „Olimpinė 

karta 2023“ konkursui. 

 

 

 

 

 

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. Darbo organizavimas mokslo metais. (12 mėn.), galimi trukdžiai dėl kasmetinių , papildomų, 

profsąjungos atostogų ir taikomų lengvatų suteikimo. 

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:  _________________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(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) 
 

 

 

 


