
 

 

 

GARGŢDŲ LOPŠELIS-DARŢELIS „SAULUTĖ“  
(švietimo įstaigos pavadinimas) 

 

DIREKTORĖ  LIUDVIKA NORVILIENĖ 
(darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė) 

 

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA 
 

_____________ Nr. ________ 
          (data) 

Gargţdai 

 

I SKYRIUS 

PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 
 

Metinės uţduotys 

(toliau – uţduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos uţduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

1.1.    

1.2.    

1.3.    

1.4.    

1.5.    

 

2. Einamųjų metų uţduotys 
 (nustatomos ne maţiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uţduotys) 
 

Uţduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar nustatytos uţduotys 

įvykdytos) 

2.1. Uţtikrinti ugdymo 

proceso kokybę 

 

 

 

 

Įstaigoje ugdymas 

organizuojamas 

vadovaujantis šiuolaikine 

kokybiško ikimokyklinio 

ugdymo samprata  

 

 

Stebėta, analizuota 60 proc. pedagogių 

ugdomosios veiklos, organizavimo, planavimas 

bei tėvų informavimo apie vaiko ugdymosi 

pasiekimus kokybė. Apibendrinti rezultatai 

aptarti pedagogų tarybos posėdyje, numatytos 

tobulinimo gairės (iki gruodţio 21 d.) 

 

 

2.2. Suburti įstaigos 

bendruomenę lauko 

edukacinių erdvių 

pertvarkymui ir 

turtinimui 

 

Sudarytos sąlygos įvairesnei 

vaikų veiklai lauke, 

maksimaliai sumaţinta 

rizika vaikų traumavimuisi  

Lauko edukacinės erdvės papildytos dviem 

naujais įrenginiais. Rekonstruoti arba pašalinti 

nesaugūs įrenginiai (vadovaujantis lauko 

įrenginių patikros ataskaita), bent 3 vienetai (iki 

lapkričio 30 d.) 
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2.3. Uţtikrinti savalaikį 

ir kokybišką darbuotojų 

metinės veiklos 

vertinimo 

reglamentavimą ir 

procesą 

 

 
 

 

Visiems darbuotojams, 

kurių pareigybės priskirtos  

A, B ir C lygiams, 

savalaikiai ir kokybiškai 

suformuluojamos metinės 

uţduotys  

 

 

 
 

Visi naujai į darbą priimami darbuotojai 

(kuriems numato darbo apmokėjimo įstatymas) 

supaţindinami su metinės veiklos vertinimo 

tvarkos aprašu, nustatytais terminais iškeltos ir 

aptartos metinės uţduotys. Uţduotys 

konkrečios, nustatyti kiekybiniai, kokybiniai, 

laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaujantis bus 

vertinamas jų įgyvendinimas 
 

 

2.4. Inicijuoti pagalbinio 

personalo mokymus 

vaikų poreikių 

tenkinimo ir saugumo 

uţtikrinimo klausimais 

 

 

Aptarnaujantis personalas 

pakankamai informuotas  

vaikų poreikių tenkinimo ir  

teisių uţtikrinimo 

klausimais 

 

 

Organizuoti bent  du kvalifikacijos tobulinimo 

renginiai aptarnaujančiam personalui (iki 

gruodţio 31 d.) 

 

 

 

 

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

turėti neigiamos įtakos šių uţduočių įvykdymui) 

(pildoma kartu suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 
 

3.1. Ilgalaikis nedarbingumas 

3.2. Teisės aktų pasikeitimas, nebuvimas 

3.3. Pakitę įstaigos veiklos prioritetai 

3.4. Lėšų trūkumas  

 

II SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŢDUOTIS VERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ 

TOBULINIMAS 

 

4. Pasiektų rezultatų vykdant uţduotis vertinimas 
 

Uţduočių įvykdymo aprašymas 
Paţymimas atitinkamas 

langelis 

4.1.  Uţduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 

4.2. Uţduotys iš esmės įvykdytos  pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

4.3. Įvykdytos  tik kai kurios uţduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

4.4. Uţduotys neįvykdytos  pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

5. Pasiūlymai, kurios kompetencijos turėtų būti tobulinamos 

(nurodoma, kokie ar kurios srities mokymai siūlomi) 
 

5.1. 

5.2. 

 

Klaipėdos rajono  

savivaldybės meras                              ________________                             Vaclovas Dačkauskas 

                                                                         (parašas)                             
 

 

Gargţdų lopšelio-darţelio „Saulutė“ 

direktorė                                                _________________                             Liudvika Norvilienė 
                                                                       (parašas) 
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III SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

6. Vertinimo pagrindimas: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________         _____________         ________________                      __________ 
      (savivaldybės meras)                          (parašas)                             (vardas, pavardė)                                        (data) 

 

 

 

_______________________________________ 


