
 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS UGDYMUI VIKTĖS RADAVIČIŪTĖS, 

ATLIEKANČIOS ĮSTAIGOS VADOVO FUNKCIJAS, VIKTĖS RADAVIČIŪTĖS 

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA 

 

_________ Nr. ________ 

Klaipėda 

 

I SKYRIUS 

PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI 

 

1. Pagrindiniai 2020 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. Atnaujinti 

Įstaigos 

internetinę 

svetainę bei 

informaciją pagal 

galiojančius teisės 

aktus 

Atnaujintas Įstaigos 

internetinės 

svetainės 

www.dlinelis.lt 

dizainas, 

aktualizuota 

informacija bei jos 

prieinamumas, 

atitinkantis teisės 

aktų reikalavimus 

 

1. Sukurtas naujas 

Įstaigos internetinės 

svetainės dizainas bei 

suderintas su Įstaigoje 

veikiančia internetinės 

svetainės tvarkymo 

darbo grupe.  

 

2. Sukurtas dizainas 

suderintas su Įstaigos 

internetinę svetainę 

aptarnaujančia 

bendrove, nustatyti 

terminai ir atnaujinimo 

darbai.  

3. Įstaigos internetinė 

svetainė atitinka 

nustatytus teisės aktų 

reikalavimus, 

pateikiama informacija 

yra aktuali, informatyvi. 

1.1. Sukurtas naujas Įstaigos 

internetinės svetainės dizainas 

(www.dlinelis.lt). Įstaigos 

dizainas suderintas su Įstaigoje 

veikiančia internetinės 

svetainės tvarkymo darbo grupe 

2020-03-10 Nr. 1.  

 

2.1. Sukurtas dizainas 

suderintas su Įstaigos 

internetinę svetainę 

aptarnaujančia bendrove 

(susitikimas su įmonės atstovu 

vyko 2020-04-13), nustatyti 

terminai ir atnaujinimo darbai. 

3.1.  Įstaigos internetinėje 

svetainėje nuolat atnaujinama 

svarbiausia informacija, 

pateikiamos naujienos, ugdymo 

proceso akimirkos. Svetainė 

atitinka nustatytus teisės aktų 

reikalavimus.  

1.2. Užtikrinti 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

programų 

įgyvendinimo 

veiksmingumą 

 

Tikslingai 

įgyvendinamos 

neformaliojo vaikų 

švietimo programos  

 

1. Atlikta neformaliojo 

vaikų švietimo 

programų stebėsena. 

 

 

 

2. Atlikta tėvų, 

pedagogų apklausa dėl 

neformaliojo ugdymo 

programų įgyvendinimo 

bei lūkesčių atitikties.  

 

 

 

 

1.1. Stebėsena atlikta remiantis 

Įstaigoje veikiančių 

neformaliojo švietimo 

programų analize bei juos 

vykdančių mokytojų veiklos 

ataskaitomis.  

2.1. 2020 m. lapkričio-gruodžio 

mėn. naudojantis internetinės 

apklausos įrankiais, atliktos 

pedagogų ir tėvų apklausos dėl 

neformaliojo ugdymo 

programų įgyvendinimo bei 

lūkesčių atitikties.  

2.2. Klausimynas kurtas ir 

suderintas su Įstaigoje 

http://www.dlinelis.lt/
http://www.dlinelis.lt/
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3. Atliktos stebėsenos 

bei apklausos išvados 

pristatytos Mokytojų 

taryboje. 

 

 

 

 

 

 

4. Atnaujintos 

neformaliojo vaikų 

švietimo programos ir 

suderintos su Įstaigos 

savivaldos 

institucijomis. 

veikiančia metodine taryba 

(2020-10-08 Nr. V11-3).  

3.1. Atliktos stebėsenos analizė 

bei apklausos rezultatai 

pristatyti 2020-12-29 

vykusiame Mokytojų tarybos 

susirinkime Nr. V8-5).  

3.2. Tėvai supažindinti su 

apklausos rezultatais (nuoroda: 

https://www.dlinelis.lt/neforma

lusis-ugdymas-lopselyje-

darzelyje-linelis/). 

 

4.1. Atnaujintos neformaliojo 

vaikų švietimo programos  

(Sveikos gyvensenos ugdymo 

programa „Augu sveikas ir 

laimingas“; Fizinio aktyvumo 

optimizavimo programa 

„Judėkime drauge“) ir 

suderintos su Įstaigoje 

veikiančia metodine taryba 

(2020-12-22 Nr. V11-4) ir 

Įstaigoje veikiančia Mokytojų 

taryba (2020-12-29, protokolas 

Nr. V8-5).  

1.3. Efektyvinti  

įstaigos vaiko 

gerovės komisijos 

veiklą, plėtojant 

bendradarbiavimą 

su šeima 

1. Parengti vaiko 

gerovės komisijos 

dokumentai.  

2.Pagerės 

specialiųjų poreikių 

turinčių vaikų 

pasiekimai, 

pedagogai  įgys 

naujų kompetencijų  

  

 

1. Iki 2020 m. gruodžio 

30 d., parengti vaiko 

gerovės komisijos 

dokumentai (VGK 

veiklos planas, 

ataskaita, posėdžių 

protokolai). 

2. Parengtų pažymų 

pagal poreikį PPT 

skaičius, dėl specialiojo 

ugdymo ir švietimo 

pagalbos skyrimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Parengti VGK dokumentai 

(2021 m. veiklos planas, 2020 

m. ataskaita, posėdžių 

protokolai). Dokumentai 

pristatyti VGK susirinkime 2020 

m. gruodžio 19 d., protokolo Nr. 

V13-4. 

2.1. Švietimo pagalba Įstaigoje 

laikotarpiu 2020-01-01 iki 2020-

12-31 teikiama – 61 vaikui (I 

pusmetis 28, II pusmetis 33 

vaikai). Parengtų pažymų 

skaičius – 1, ugdytiniui nustatyti 

dideli specialieji ugdymosi 

poreikiai.  

2.2. Švietimo pagalba vaikams 

laikotarpiu nuo balandžio iki 

spalio mėn. buvo nutrūkusi, 

kadangi specialistas buvo 

nedarbingume. Į pagalbą buvo 

pasitelkta Klaipėdos miesto PPT 

komanda, kuri padėjo vaikus 

įvertinti ir numatyti reikiamą 

pagalbą. Nuo 2020 m. spalio 7 d. 

švietimo pagalba teikiama 

visiems vaikams, kuriems 

reikalinga pagalba.  

https://www.dlinelis.lt/neformalusis-ugdymas-lopselyje-darzelyje-linelis/
https://www.dlinelis.lt/neformalusis-ugdymas-lopselyje-darzelyje-linelis/
https://www.dlinelis.lt/neformalusis-ugdymas-lopselyje-darzelyje-linelis/
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3. Bendradarbiaujama 

su šeima  skatinant 

vaiko pasiekimus ir 

pažangą. Parengti 3 

informaciniai 

lankstinukai ir 4 

straipsniai 

informaciniuose 

stenduose. 

3.1. Įstaigoje nuolat 

bendradarbiaujama su šeima 

susirinkimų metu bei 

individualių pokalbių metu.  

2020 m. įstaigoje parengti 7 

informaciniai lankstinukai 

įvairiomis  temomis (kalbos ir 

kalbėjimo ugdymas skirtingo 

amžiaus tarpsniais; smulkiosios 

motorikos ugdymas; adaptacija 

ir kt.) bei 4 straipsniai 

informaciniuose stenduose 

(„Kaip vaikui pasakyti „ne“; 

„Vaiko pyktis“; „Vaikų 

emocinio intelekto ugdymas“; 

„Ką turi mokėti vaikas“). 

 

2.  Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

2.1. 2020 m. kovo 24 d. parengtas ir direktoriaus 

įsakymu Nr. V-20 patvirtintas Klaipėdos lopšelio-

darželio „Linelis“ ugdymo proceso organizavimo 

nuotoliniu būdu tvarkos aprašas. 

Parengta tvarka įpareigoja darbuotojus ir 

tėvus laikytis taisyklių, kurios padėtų 

stabdyti viruso plitimą įstaigoje ir už jos 

ribų. 

Užtikrintas įstaigos funkcionavimas ir 

vaikų ugdymas karantino metu. Ugdymas 

įstaigoje vyko/vyksta tiesioginiu ir 

nuotoliniu būdu (tiek sinchroniniu, tiek 

nesinchroniniu). 

2.2. Atliktas profesinės rizikos vertinimas įstaigoje 

(2020 m. rugsėjo – spalio mėn.). Profesinės rizikos 

vertinimo metu buvo nustatyta ir įvertinta esama ar 

galima rizika darbe. 

Parengti dokumentai atitinka naujausius 

teisės aktus ir užtikrina sklandžią Įstaigos 

veiklą. 

2.3. Atnaujintos 3 grupių erdvės, muzikos salė, įrengta 

lauko erdvė ugdymui: 

2.3.1. Atnaujintas grupės „Bitutė“ apšvietimas bei 

pakeistos lubos;  

2.3.2. Grupėse „Varpelis“ ir „Boružėlė“ atnaujintos 

grindys; 

2.3.3. Šiuolaikiškai atnaujinta muzikos salė; 

2.3.4. Įrengta saugi ir pritaikyta dailės ugdymui lauko 

erdvė (įmontuotos 5 piešimo lentos, įrengta 

poilsio vieta). 

Ugdytiniams sudarytos saugios, estetiškos 

ugdymo (si) aplinkos grupėse ir lauke.  

2.4. Įstaigoje vykdyta įvairi metodinė veikla, 

respublikiniai projektai, organizuota metodinė 

diena, kryptingas kvalifikacijos tobulinimas: 

2.4.1. Įstaigoje sukurti ir įgyvendinti respublikiniai 

projektai – 3 vnt.  „Joninių vainikas“; „Mano 

augintinis“; „Fantazijos velykinėse erdvėse“). 

Vienas tarptautinis projektas „Mamytė-širdelės 

dalelytė“.  Į šiuos projektus įsitraukė daugiau 

kaip 800 dalyvių. 

2.4.2. Įstaigoje kurti ir įgyvendinti projektai, parodos 

– 11 vnt. 

Plėtojama bendradarbiavimo kultūra, 

sudaromos sąlygos Įstaigos pedagogams 

skleisti gerąją patirtį bei kryptingai 

tobulinti kvalifikaciją.  
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2.4.3. Įstaigos pedagogai dalyvavo tarptautiniuose 

projektuose (eTwinning platforma) – 11 vnt.  

2.4.4. 36 proc. įstaigos pedagogų dalijosi gerąja 

patirtimi už įstaigos ribų (skaitė pranešimus, 

rengė stendinius pranešimus, demonstravo 

atviras veiklas). 

2.4.5. Įstaigoje organizuota metodinė diena Mažeikių 

raj. Priešmokyklinio ugdymo pedagogams 

„Emocinio-socialinio intelekto ugdymas“ 

(2020-02-20). 

2.4.6. Parengta ir patvirtinta ilgalaikė kvalifikacijos 

tobulinimo programa „Bendruomenės 

vertybinių nuostatų puoselėjimas atliepiant 

vaiko poreikius šiuolaikinėje visuomenėje“.    
2.5. Įstaigoje 2020 m. vyko 2 patikrinimai, kurių metu 

pažeidimų nenustatyta. 

2.5.1. 2020-05-08 vyko Klaipėdos priešgaisrinės 

gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės 

priežiūros skyriaus planinis priešgaisrinis 

techninis patikrinimas. 

2.5.2. 2020-09-18 vyko Valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos Klaipėdos departamento 

„Viešojo maitinimo įmonės patikrinimas“. 

Užtikrinama kokybiška Įstaigos veikla 

nenustatant pažeidimų.  

 

 

3. 2021 metų užduotys 
 

Užduotys Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

3.1. Įgyvendinamas 

Klaipėdos miesto 

savivaldybės švietimo 

įstaigų, įgyvendinančių 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo programas, 

2021–2025 metų tinklo 

pertvarkos bendrasis 

planas 

Nuosekliai 

įgyvendinamas tinklo 

pertvarkos priemonių 

įgyvendinimo planas 

Įstaigoje 

 

1. 2021 m. rugsėjo mėn. sukomplektuotos 8 

lietuvių ir 3 rusų ugdomąja kalba ugdomų vaikų 

grupės.  

2. Ne mažiau kaip 20 proc. įstaigos pedagogų 

dalyvaus kvalifikacijos tobulinimo renginiuose 

susijusiuose su lietuvių kalba ir kultūra.  

3. Atnaujinta 1 grupės metodinė medžiaga, 

ugdymo priemonės, žaislai ir žaidimai (lietuvių 

kalba).  

3.2. El. dienyno  (toliau 

– e. dienynas) „Mūsų 

darželis“ informacinėje 

sistemoje diegiami nauji 

moduliai  

Išnaudojamos visos el. 

dienyno galimybės 

įtraukiant ugdytinių 

tėvus į ugdymo (si) 

procesą 

Didės pedagoginių 

darbuotojų IKT taikymo 

kompetencijos 

1. Iki 2021-12-31 prie el. dienyno prisijungė ne 

mažiau 60 proc. ugdytinių tėvų. 

2. 2021-12-31 100 proc. mokytojų naudojasi el. 

dienynu bendraujant su tėvais.  

3. Suorganizuota ne mažiau 5 nuotolinių 

susirinkimų su ugdytinių tėvais naudojantis el. 

dienyno virtualiomis konferencijomis. 

3.3. Sudaryti sąlygas 

pedagogų profesinėms 

kompetencijos ugdyti 

(s) plėtojant projektinę 

veiklą Įstaigoje ir už jos  

ribų 

Vykdomi Įstaigos, 

respublikiniai, 

tarptautiniai projektai 

stiprins 

bendradarbiavimą tarp 

Įstaigos pedagogų ir 

1. Įstaigoje organizuoti ne mažiau kaip 3 

kvalifikacijos tobulinimo renginiai, kuriuose 70 

proc. pedagogų gilins profesines žinias.  

2. Ne mažiau 40 proc. pedagogų pasidalins 

gerąja darbo patirtimi. 

3. Įgyvendinti projektai: tarptautiniai (1 vnt.), 

respublikinis (3 vnt.), Įstaigos ilgalaikis (1 vnt.), 
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tarptautinių ir socialinių 

partnerių.  

Sudarytos sąlygos 

Įstaigos pedagogams 

skleisti gerąją patirtį bei 

įgyti profesinei veiklai 

reikalingų 

kompetencijų. 

 

ir parengta ataskaita pristatyta Mokytojų 

taryboje.  

4. Organizuota konferencija „Projektinės 

veiklos įgyvendinimas įstaigose“.  

 

 

 

 

4. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti 

neigiamos įtakos šioms užduotims įvykdyti) 
 

4.1. Žmogiškieji ištekliai (nedarbingumas, specialistų trūkumas). 

4.2. Dėl nepakankamo finansavimo gali trūkti lėšų pedagogų profesinių kompetencijų tobulinimui 

 

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 
 

5.1. Gilinti supratimą, kaip užtikrinti tinkamiausių ugdymo metodų taikymą švietimo įstaigoje. 
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IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

8. Vertinimo pagrindimas ir siūlymai:  _________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

Klaipėdos miesto savivaldybės meras    __________          Vytautas Grubliauskas        __________ 
                                                                              (parašas)                                                                              (data) 

 

 

Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku: 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

laikinai vykdanti įstaigos vadovo funkcijas     __________    Viktė Radavičiūtė         _________  
                                                                                            (parašas)                                                             (data) 
Veiklos vertinimo išvadai pritarta: 

 

Įstaigos tarybos pirmininkė       ______________       Irina Žukovskaja            _______ 
                                                                     (parašas)                                                                       (data) 
 
 

 

Galutinė veiklos vertinimo išvada ______________________. 

 

 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 
 


