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        Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ (toliau – Įstaiga) 2019–2021 metų strateginio ir 2019 

metų veiklos planuose nustatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į kokybišką ugdymo paslaugos 

teikimą, kuriant sveiką, saugią, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią aplinką. 2019 metų veiklos 

prioritetinės kryptys- kokybiškų ugdymo paslaugų teikimas, bendruomenės lyderystės gebėjimų 

didinimas. Metinės veiklos tikslas – įstaigos veiklos kokybės gerinimas, taikant inovatyvius ugdymo 

metodus, didinant bendruomenės narių lyderystę daugiakultūrinėje aplinkoje. Tikslui pasiekti buvo 

numatyti ir įgyvendinti 6 uždaviniai: siekti veiksmingo ugdymo turinio planavimo, taikant 

elektroninio dienyno sistemą; vaikų pažangos ir pasiekimų fiksavimo tobulinimas informacinėmis 

technologijomis; vaikų prigimtinių, pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas sportinėmis, 

meninėmis bei kalbinėmis priemonėmis; vaikų sveikatos stiprinimo ir saugojimo nuostatų 

formavimas, telkiant bendruomenę bendradarbiavimui ir gerosios darbo patirties sklaidai; stiprinti 

sąveiką tarp įstaigos savivaldos institucijų, bendruomenės narių, pedagogų ir tėvų, didinant 

atsakomybę, motyvuotą bendradarbiavimą ir lyderystės gebėjimus; turtinti ir modernizuoti 

materialinę bazę, atnaujinant vidaus ir lauko erdves. Vadybiniai siekiai 2019 metais buvo orientuoti 

į nuoseklų ir kokybišką numatytų prioritetų, tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, ugdymo proceso 

modernizavimą taikant ir tobulinant IKT kompetencijas bei bendruomenės telkimą lyderystės 

gebėjimų plėtrai.  

        2019-09-01 duomenimis ugdyti 191 ugdytinis (2018 m. – 194), suformuota  11 grupių, iš jų – 

2 priešmokyklinės (38 vaikai), 7 darželio (124 vaikų), 2 lopšelio (29 vaikai). Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir neformaliojo ugdymo programas įgyvendino 25 pedagoginiai darbuotojai (23,60 

etato), aplinkos funkcionavimą užtikrino 26 aptarnaujančio personalo darbuotojai (23,93 etato). 

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas vykdytas dviem kalbomis (6 grupėse – lietuvių kalba, 5 

grupėse – rusų kalba). Į ikimokyklinio ugdymo programą ir priešmokyklinio ugdymo bendrąją 

programą buvo integruotos 3 neformaliojo vaikų švietimo programos: dailės ugdymo programa 

„Mažasis kūrėjas“, fizinio aktyvumo optimizavimo programa „Judėkime drauge“, sveikos 

gyvensenos ugdymo programa „Augu sveikas ir laimingas“, priešmokyklinėse grupėse įgyvendinta 

socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai“ (nuo 2007 m.). Dalyvauta Vaisių 

vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje bei Pieno produktų vartojimo vaikų ir 

švietimo įstaigose paramos programoje „Pienas vaikams“. Siekiant pateisinti prioritetinę įstaigos 

sveikos gyvensenos kryptį, organizuota ir vykdyta įvairiapusiška veikla Įstaigoje, mieste ir šalyje. 

Per metus įvyko 13 sveikatingumo renginių, organizuotas Lietuvos mažųjų žaidynių projekto II 

etapas, dalyvauta akcijose „Europos judumo savaitė“, „Apibėk mokyklą“, prisijungėme prie 

asociacijos „Gyvoji planeta“. Ilgalaikiame įstaigos projekte „Sveikam būti šaunu!” 11 grupių 

įgyvendinti teminiai projektai (tęstinis nuo 2016 m.). Grupėse vestos veiklos sveikos gyvensenos ir 

sveikatos stiprinimo temomis, vykdytos integruotos, prevencinės veiklos, ieškota naujų galimybių ir 

bendradarbiavimo formų. Metodinėje ir mokytojų tarybose susitarta dėl individualaus kiekvieno 

vaiko pažangos pokyčio stebėjimo, vieningų vertinimo formų ir informacijos pateikimo tėvams.  

        Per metus buvo vykdyta 11 projektų, iš jų – 3 įstaigos, 6 miesto,  šalies, 2 tarptautiniai, 

organizuota 17 edukacinių išvykų, 45 tradiciniai ir netradiciniai renginiai: 22 šventės, 4 prevencinės 

veiklos, 19 renginių su tėvais. Dalyvauta 27 parodose, akcijose, konkursuose, iš jų – 10 įstaigos, 9 



miesto, 8 šalies. Ugdytiniai savo gebėjimus pristatė miesto renginiuose, už aktyvų dalyvavimą ir 

pasiekimus buvo skatinti padėkos raštais, apdovanojimais. Vykdomas nuolatinis bendravimas ir 

bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, 2019 m. vyko 7 bendri renginiai.  

        Logopedo pagalba (1 etatas) teikta 44 ugdytiniams. Šalinti vaikų kalbos ir komunikacijos 

sutrikimai pagal individualias ir grupines logopedo sudarytas programas. Teiktos pedagoginės, 

psichologinės konsultacijos, vykdyti pokalbiai su mokytojais, administracijos darbuotojais, vaikų 

tėvais. Inicijuota Pedagoginės psichologinės tarnybos kuruojančio psichologo paskaita-relaksacija 

mokytojams „Atsipalaidavimo būdai ir technikos“. 2019 metais kiekvienas pedagogas kvalifikaciją 

tobulino vidutiniškai 6,4 dienos per metus. Visiems pedagogams organizuotas seminaras „Profesinio 

perdegimo prevencija“. 11 nepedagoginių darbuotojų tobulinino savo žinias kvalifikaciniuose 

renginiuose.  

        Įstaigoje aktyviai vykdyta metodinė veikla: patobulintas renginių organizavimo aprašas, 

parengta specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų pritaikytos programos forma, sukurta vieninga 

ilgalaikių ugdomųjų planų forma. Klaipėdos miesto ikimokyklinių ugdymo mokytojų metodiniame 

būrelyje aprobuoti 3 vnt. metodinių priemonių, Klaipėdos universitete 1 mokytojas pristatė 

aprobuotas metodines priemones, įstaigoje parengtos ir mokytojų metodinėje taryboje pristatyta 11 

metodinių priemonių, kurios sėkmingai taikomos vaikų ugdymui. Organizuotas metodinis renginys 

miesto neformaliojo ugdymo (kūno k.) mokytojams. Įstaigoje pristatyti 3 stendiniai pranešimai, 11 

lankstinukų, vestos 18 atvirų veiklų. Už įstaigos ribų pristatyti 3 stendiniai pranešimai, skaityti 2 

žodiniai pranešimai respublikinėse konferencijose. Praktiką atliko 1 Klaipėdos valstybinės kolegijos 

studentas. Bendruomeniškumui didinti 1 pedagogas organizavo šventinį užsiėmimą visiems 

bendruomenės nariams „Kvapų terapija“ bei organizuota renginių savaitė įstaigos 35-ečiui paminėti, 

įtraukiant ugdytinių tėvus, socialinius partnerius bei buvusius bendruomenės darbuotojus. 

        2019 metais įsivertinta Įstaigos veiklos kokybė. Stipriosios pusės: Vadovo profesinė 

kompetencija, santykiai su personalu, komandų telkimas (3,73), tradicijos (3,73), Ugdymo turinys ir 

programų atitiktis valstybės reikalavimams (3,73). Tobulintinos sritys: Mokyklos įvaizdis, atvirumas 

pokyčiams (3,23), mokyklos vieta bendruomenėje (3,09).  

        2019 m. Įstaigos išlaikymui skirtos lėšos naudotos racionaliai ir taupiai, sprendimai dėl jų 

panaudojimo derinti su Įstaigos savivaldos institucijomis, bendruomene. Per metus savivaldybės 

biudžeto lėšomis buvo atliktas kapitalinis virtuvės ir pagalbinių patalpų remontas, atliktas kapitalinis 

2 grupių sanitarinių patalpų remontas, atlikti pasivaikščiojimo takų trinkelių klojimo darbai. Pakeista 

1 korpuso stogo danga. Sutvarkyti 8 evakuaciniai išėjimai iš pastato už 11446 eurų. Atlikti elektros 

instaliacijos remonto darbai grupėse ir koridoriuose, sutvarkytas lauko apšvietimas už 2810 eurų. 

Pakeisti 2 grupių sanitarinių patalpų radiatoriai  už 842,00 eurų. Atliktas kapitalinis vienos grupės 

miegamojo remontas (perdažytos sienos, pakeistos lubos ir šviestuvai, pakeistos grindys) už 4299 

eurus. Atnaujintas 386 vnt. patalynės inventorius už 1360 eurų. Lauke įrengti 4 suoliukai už 1400 

eurų. Įsigyta virtuvės įrangos už 6700,00 eurų. Iš viso savivaldybės ir paramos lėšomis suremontuota 

198 kv.m. patalpų. Pasiruošiant naujiems mokslo metams atnaujinta 12 vnt. baldų grupėse už 2004 

eurus. Įsigyta 40 vnt. ugdymo priemonių – žaislų, sportinio inventoriaus ir kitų priemonių (šviesos 

stalų, inovatyvių ugdymo priemonių) už 4162 eurus, įsigyta 40 vnt. knygų už 186 eurus. Diegiant 

IKT įstaigoje nupirktas interaktyvus ekranas už 3300,00 eurus, 1 vnt. daugiafunkcinis spausdintuvas 

už 129 eurus, sutvarkytas interneto ryšys užtikrinti sklandų ,,Mūsų darželis“ sistemos veikimą už 

1249 eurus.  

        Planuodama artimiausių metų veiklą, Įstaigos bendruomenė susitarė dėl tokių prioritetų – 

bendruomenės lyderystės gebėjimų didinimas, kuriant sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) 

principus atitinkančią aplinką.  

 



II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai 2019 metų veiklos rezultatai 

2019 užduotys 

(toliau – 

užduotys) 

Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

1.1. Vykdyti 

lopšelio-darželio 

„Linelis“ (toliau 

– Įstaiga) 

ugdymo apskaitą 

elektroninio 

dienyno „Mūsų 

darželis“ 

informacinėje 

sistemoje 

Gerės padagoginių 

darbuotojų darbo 

sąlygos. 

Modernizuotas 

ugdymo procesas 

palengvins 

dokumentų pildymą 

ir jų perdavimą. 

Gerės informacijos 

prieinamumas, 

patikimumas, 

efektyvumas.  

Pedagogai efektyviai 

naudos darbo laiką. 

Didės  pedagoginių 

darbuotojų IKT 

taikymo 

kompetencijos 

 

 

1. Elektroninio dienyno 

sistemoje  

per metus bus įdiegti  

nauji moduliai: ugdymo  

planavimo,  vaikų 

pasiekimų vertinimo, 

kuriais naudosis 100 proc. 

pedagogų. 

2. Elektroninio dienyno 

duomenys pasibaigus 

mokslo metams iki  

2019-08-31 bus  perkelti į 

skaitmeninę laikmeną. 

3. Vykdoma elektroninio 

dienyno pildymo 

stebėsena. Analizė ir 

ataskaita bus aptarta 

Metodinėje, Mokytojų 

tarybose. 

4. Teikta metodinė pagalba 

pedagogams dėl ugdymo  

apskaitos vykdymo 

elektroniniame dienyne 

(ugdymo planų rengimo, 

ugdymo rezultatų 

dokumentavimo ir kt.). 

1. Elektroninio dienyno 

sistemoje įdiegtas ilgalaikio 

ugdymo planavimo modulis 

bei vaikų pasiekimų 

vertinimo modulis, kuriais 

naudojasi visi pedagogai.  

2. Elektroninio dienyno 

duomenys (lankomumo 

apskaita 2018-2019 m.m., 

vaikų vertinimo duomenys 

(2018-2019 m.m.) perkelti į 

skaitmeninę laikmeną 2019-

08-31. 

3. Nuolat vykdoma 

elektroninio dienyno 

stebėsena, mokytojai 

konsultuojami elekroninio 

dienyno naudojimosi bei 

galimybių klausimais.  

3.1. Ataskaita apie el. 

dienyno pildymo sunkumus 

bei galimybes pristatyta 

Mokytojų taryboje (2019-11-

20 protokolo Nr. V8-4). 

4. Metodinėje taryboje 

susitarta dėl atsakingų 

asmenų, kurie teiks metodinę 

pagalbą mokytojams el. 

dienyno pildymo bei 

dokumentavimo klausimais 

(2019-09-09 protokolo Nr. 

V11-3). 

1.2. Efektyvinti 

vaiko 

individualios 

pažangos ir 

pasiekimų 

stebėjimo, 

fiksavimo, 

informavimo 

sistemą visose 

Užtikrintas vaiko 

individualios 

pažangos ir 

pasiekimų 

gerinimas. 

Tobulės vaiko 

individualios 

pažangos ir 

pasiekimo 

1. 100 proc. mokytojų 

laikosi Metodiniame 

susirinkime įteisintų 

susitarimų dėl pagrindinių 

vaiko pažangos ir 

pasiekimų įgyvendinimo 

principų: vertinimo 

fiksavimo formų, 

laikotarpių. 

1. 100 proc. mokytojų laikėsi 

metodiniame susirinkime 

numatytų susitarimų ir 

vertinimo laikotarpių.  

2. Visose grupėse atlikta 

vaiko pažangos ir pasiekimų 

stebėsena. Metodinėje 

taryboje (2019-09-09 

protokolo Nr. V11-3) 



ugdymo 

pakopose  

 

 

matavimas, 

fiksuojant 

informacinėmis 

komunikacinėmis 

priemonėmis. 

Gerės tėvų 

informavimas, 

bendradarbiavimas 

su šeimomis 

2. Atlikta dviejose grupėse 

vaiko pažangos ir 

pasiekimų vertinimo 

stebėsena. Stebėsenos 

išvados aptartos Mokytojų 

taryboje. 

3. Grupių mokytojos 

bendradarbiauja su 

šeimomis aptariant  

ugdytinių individualią 

pažangą ir pasiekimus.  

susitarta dėl kuruojančių 

asmenų skyrimo ir analizės 

atlikimo iki 2019-10-15 apie 

vaikų pasiekimų ir pažangos 

vertinimą.  

2.1. Metodinėje taryboje 

(2019-10-21 protokolo Nr. 

V11-4) aptartos probleminės 

sritys ir jų sprendimo būdai 

ateityje.  

2.2. Analizė pristatyta 

Mokytojų taryboje (2019-11-

20 protokolo Nr. V8-4). 

3. Grupių mokytojos 

bendradarbiauja su šeimomis 

aptariant ugdytinių pažangą 

ir pasiekimus. Metodinio 

pasitarimo metu (2019-10-  

31) susitarta dėl individualių 

pokalbių su tėvais vykdymo 

aptariant vaikų pasiekimus ir 

pažangą.  

1.3. Plėtoti 

projektinę veiklą 

Įstaigoje ir už jos  

ribų, 

koordinuojant 

Įstaigos, 

respublikinius ir 

tarptautinius 

projektus 

Vykdomi Įstaigos, 

respublikiniai, 

tarptautiniai 

projektai stiprins 

bendradarbiavimą 

tarp Įstaigos 

pedagogų ir 

tarptautinių ir 

socialinių partnerių.  

Suaktyvintas 

ugdytinių patirtinis 

ugdymas(is), 

bendrakultūrinis 

pažinimas.  

Sudarytos sąlygos 

Įstaigos pedagogams 

skleisti gerąją patirtį 

bei igyti profesinei 

veiklai reikalingų 

kompetencijų 

 

1. Suplanuotos ir aptartos 

projektinės veiklos darbų 

organizavimo galimybės, 

paskirti atsakingi asmenys 

už projektų veiklų 

organizavimą ir 

įgyvendinimą. 

2. Įgyvendinti projektai – 

tarptautinis eTwinning (1 

vnt.), respublikinis (1 vnt.), 

Įstaigos ilgalaikis (1 vnt.) ir 

parengta ataskaita 

pristatyta Mokytojų 

taryboje.  

3.  Vykdyta gerosios 

patirties sklaida –  perimtas 

ir perduotas Metodinėje 

taryboje naujas požiūris ir 

nauji darbo metodai 

mokytojams, 

specialistams.  

4. Vykdyta projektų 

sklaida Įstaigos 

internetinėje svetainėje, 

metodinėje dienoje, 

konferencijoje ir kt. 

(pasirinktinai) 

1. Mokytojų tarybos posėdyje 

(2019-09-10 protokolo Nr. 

V8-3) aptartos projektinės 

veiklos darbo grupės 

organizavimo galimybės, 

idėjos bei įgyvendinimas 

Įstaigoje. Mokytojų tarybai 

pritarus, Įstaigoje paskirti 

asmenys atsakingi už 

projektinių veiklų 

organizavimą ir įgyvendinimą 

(direktoriaus įsak. 2019-09-

19 V-39). 

2. Įgyvendinti eTwinning 

projektai: „Velykinių 

atvirukų mainai“; 

„Tarptautiškumas ir 

dvasingumas“ (mokytojai 

apdovanoti eTwinning 

ženkleliu už projektą).  

2.1. Inicijuotas ir 

įgyvendintas respublikinis 

projektas „Lino kelias“ 

(nuostatai patvirtinti 2019-10-

21 direktoriaus įsakymu UP-

93).  

2.2. Įgyvendintas ilgalaikis 

Įstaigos sveikos gyvensenos 



ugdymo projektas „Sveikam 

būti šaunu“ visose 11 grupių. 

Ilgalaikio įstaigos projekto 

aprašas atnaujintas ir 

patvirtintas direktoriaus 

2019-11-04 įsakymu Nr. V-

47) . 

2.3. Ataskaita apie įvykusius 

projektus pristatyta Mokytojų 

taryboje (2019-11-20 

protokolo Nr. V8-4). 

3. Sukurta ir patvirtinta 

ilgalaikių ugdomųjų planų 

forma (2019-10-07 

direktoriaus įsakymu V-43).  

3.1. Susitarta, kad įstaigoje 

dirbantys neformaliojo 

ugdymo mokytojai nuo 2019-

09-01 ves individualius 

užsiėmimus su vaikais 

turinčiais specialiųjų 

ugdymosi poreikių.  

3.2. Metodinių susirinkimų 

metu nuspręsta atnaujinti 

grupių erdves įsigyjant 

inovatyvių ugdymo 

priemonių (įsigyti 4 vnt. 

šviesos stalų, sensorinis 

burbulų stalas 1 vnt., 

sensorinių plytelių 

komplektai 2 vnt. ir kt. 

inovatyvios ugdymo 

priemonės).  

4. Nuolat vykdoma projektų 

sklaida internetinėje 

svetainėje.  

4.1. Įstaigoje vykusioje 

neformaliojo ugdymo (kūno 

k.) mokytojų metodinėje 

dienoje (2019-04-25) 

pristatyta geroji patirtis ir 

projektinės veiklos sklaida.  

1.4. Telkti 

Įstaigos 

bendruomenę 

lyderystės 

gebėjimų plėtrai 

Stiprės sąveika tarp 

įstaigos savivaldos 

institucijų, 

bendruomenės narių, 

pedagogų ir tėvų, 

didės atsakomybė, 

motyvuotas 

1. 100 proc. mokytojų 

dalyvavo Įstaigos, miesto 

renginiuose. 

2. Organizuota bendri 

renginiai bendruomenei (2 

vnt.): pavasarinis žygis, 

terapinis užsiėmimas. 

1. 100 proc. mokytojų 

dalyvavo Įstaigos 

renginiuose, nuolat įsitraukė į 

miesto, šalies organizuojamus 

renginius, projektus pagal 

Įstaigos 2019 m. veiklos 

planą.  



bendravimas ir 

bendradarbiavimas. 

Kiekvienas 

mokytojas – aktyvus 

Įstaigos gyvenimo 

kūrėjas. 

3. Organizuota tikslinga 

metodinė veikla: atviros 

veiklos (6 vnt.), gerosios 

patirties renginiai (2 vnt.) 

4. Organizuoti renginiai, 

skirti įstaigos 35-mečio 

paminėjimui (3 vnt.): 

konferencija 

„Bendruomeniškumo 

ugdymas ikimokyklinėse 

įstaigose“, kūrybinių darbų 

paroda – projektas 

„Dirbiniai iš lino – laisvė 

kūrybai“, fotoparoda „Nuo 

seno iki dabar“ ir kt.  

2. Organizuoti du užsiėmimai 

įstaigos bendruomenei: 

2.1. Įstaigą kuruojančios 

psichologės užsiėmimas 

„Streso valdymas ir 

kvėpavimo technikos“ (2019-

04-05). 

2.2. Šventinis užsiėmimas  

„Kvapų terapija“ (2019-12-

05). 

3. 2019 m. vestos 18 atvirų 

ugdomųjų veiklų, kurias vedė 

18 pedagogų. Aptartos ir 

užpildytos veiklų stebėjimo 

lentelės. 

3.1. Organizuoti gerosios 

patirties renginiai: 

3.1.1. Neformaliojo ugdymo 

(kūno k.) mokytojų metodinė 

diena 2019-04-25, kuriai 

organizuoti sudaryta darbo 

grupė (2019-04-18 

direktoriaus įsakymu UP-38). 

4. Organizuota renginių 

savaitė (2019-12-02 iki 2019-

12-06) Įstaigos 35-ojo 

jubiliejaus proga, kurioje 

vykdytos veiklos: 

4.1. Renginys „Lino madų 

šou“, kuriame įtraukti 

ugdytinių tėvai. 

4.2. Renginys-koncertas su 

Įstaigos socialiniais 

partneriais. 

4.3. Renginys Įstaigos 

jubiliejaus minėjimui su 

buvusiais bendruomenės 

nariais. 

4.4. Nuotraukų paroda „Nuo 

seno iki dabar“, kuri 

eksponuota Įstaigoje nuo 

2019-12-01 iki 2019-12-31.  

4.5.Organizuota respublikinė 

paroda „Lino kelias“, kuriame 

dalyvavo 45 dalyviai iš 

skirtingų šalies miestų.  

 

 

 

 



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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.    Konferencijos skirtos įstaigos 35-ojo 

jubiliejaus minėjimo proga, organizavimas 

„Bendruomeniškumo ugdymas 

ikimokyklinėse įstaigose“. 

Padidėjęs darbo krūvis ar darbų apimtys 

 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

Parengtas ir patvirtintas Mokinių ugdymo 

dienų lankomumo apskaitos bei nelankymo 

prevencijos tvarkos aprašas (direktoriaus 

2019-11-04 įsakymu V-48) bei ugdytinių 

tėvai supažindinti pasirašytinai 

Šis dokumentas veiksmingai taikomas lankomumo 

apskaitai ir ugdytinių nelankytų dienų pateisinimui 

Atnaujinti 5 grupių baldai, nupirkos sekcijos 

(2 vnt.), spintos (6 vnt.), komodos (3 vnt.), 

drabužinė (1 vnt.).  

Pagerintos vaikų ugdymo(si) sąlygos grupėse 

Parengtos, su Darbo taryba suderintos (2019-

10-29 protokolo Nr. V-4) ir direktoriaus 

įsakymu patvirtintos Darbo apmokėjimo 

sistema (2019-10-31 Nr. V-45), Nuotolinio 

darbo tvarkos aprašas (2019-10-31 Nr. V-

44). 

Atnaujintas Viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vidaus kontrolės tvarkos aprašas 

(direktoriaus 2019-08-06 įsakymu Nr. V-30)  

Šie dokumentai veiksmingai taikomi Įstaigos 

veikloje. Juose įforminti susitarimai užtikrina 

Įstaigos funkcionavimo kokybę bei atsakomybę ir 

atitiktį pasikeitusių teisės aktų reikalavimų 

nuostatoms 

Atnaujintos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo sutartys 

(direktoriaus 2019-07-05 įsakymu Nr. V-28) 

Atnaujintos sutartys taikomos naujai Įstaigą 

pradėjusiems lankyti ugdytiniams, kuriose išsamiau 

susitarta dėl tėvų teisių ir pareigų 

 

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. Mokytojų lyderystės gebėjimų ugdymas 

6.2.  Pozityvios emocinės aplinkos kūrimas bendruomenėje 
 

 L. e. direktoriaus pareigas    __________          Viktė Radavičiūtė                                    2020-01-17 

 


