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(Švietimo įstaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir svariausi rezultatai bei 

rodikliai) 

Lopšelio-darželio ugdymo procesas vykdytas pagal patvirtintą Salininkų lopšelio-darželio 

programą „Žingeidukas“, integruojant etnokultūrinį projektą „Rieda metų ratas“ bei inovatyvius 

gamtamokslinius metodus. Salininkų lopšelis-darželis yra bendrosios paskirties ikimokyklinio 

ugdymo įstaiga. Lopšelį-darželį sudaro šešios grupės skirtos vaikams nuo 2 metų ir 6 metų amžiaus. 

Informacija apie įstaigos veiklą skelbiama įstaigos interneto svetainėje 

https://www.salininkai.vilnius.lm.lt/. 

Ugdymo procese siekiama ugdyti sveiką, visapusišką, lietuvių tautines tradicijas 

suvokiančią ir  gerbiančią asmenybę. Į kasdienį ugdymo procesą integruojama etninė kultūra, 

pilietinio ugdymo pagrindai, kurie pamažu tampa vaiko savastimi. Per etnokultūrinį ugdymą 

stiprinamas vaiko ryšys su artimiausios aplinkos žmonėmis – tėvais, seneliais, draugais ir 

kaimynais, skatinant vaikų meilę savo gimtinei, Tėvynei ir jos kultūrai, formuojant tradicijomis 

grindžiamą dorinį vaikų elgesį. Vykdomi įvairaus lygio projektai, užmezgami tarpinstituciniai 

bendradarbiavimo ryšiai. Saugios ir sveikatai  palankios  aplinkos kūrimas darželyje yra 

neatsiejama ikimokyklinukų ugdymo dalis. 

Nuo 2017-2018 m. m. penkiamečiai ugdomi pasitelkiant „Opa pa ir draugai PI KA“  

ikimokyklinio ugdymo metodiką. Vykdyta socialinių-emocinių įgūdžių ankstyvosios prevencijos 

programa „Kimochi“, paruoštos veiklos nuotoliniam ugdymui. Kasdienėje veikloje remiamasi S. 

Freeman ir kt. ugdymo programos „Kaip pagerinti vaikų socialinį elgesį“ metodinėmis 

rekomendacijomis. Esame Sveikatą stiprinantį mokykla, sveikos gyvensenos pagrindai bei 

psichinės sveikatos puoselėjimo programos yra integruojamos į kasdieninį ugdymo procesą. 

Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams korekcinę pagalbą teikia logopedas, psichologas, socialinis 

pedagogas. 

Vykdytas tęstinis  projektas „Futboliukas“, inicijuotas Lietuvos futbolo federacija (LFF) ir 

Lietuvos masinio futbolo asociacija (MaFA). Kelis metus vykdomos projekto „Sveikatiada“ 

veiklos, skirtos fizinio aktyvumo skatinimui ir sveikos mitybos propagavimui. Tradicija tapo iš 

„Sveikatiados“ programos veiklų gimusi idėja „Sveikuolių kokteiliai“ naudojant „Vaisių ir 

daržovių programos“ maisto produktus bei gimtadienių be saldumynų idėja.  

Atliktas ankstyvojo amžiaus vaikų adaptacijos tyrimas bei psichosocialinis tyrimas 

„Ugdymo kokybės vertinimas“ tėvams, darbuotojams bei pagalbos specialistams.  

2021-11 mėn. atliktas metinis vaikų lauko žaidimo aikštelių patikrinimas. Techninio 

patikrinimo ataskaitoje, vaikų žaidimų aikštelės įrenginiams aukštos rizikos lygmens trūkumų 

nenustatyta. Nauji įrenginiai atitinka standartų reikalavimams, visi naudojami įrenginiai saugus, 

įrenginių trūkumų nėra. 

https://www.salininkai.vilnius.lm.lt/


Lopšelio-darželio lėšomis finansuojama, 2021-08-20 d.  pasirašyta projektavimo darbų 

sutartis su MB „Vandentvarkos projektavimo grupė“ parengti paviršinių nuotekų tinklų statybos, 

bei esamų takų ir automobilių parkavimo aikštelės kapitalinio remonto projektas Kalviškių g. 1. 

 

Strateginė sveikatos stiprinimo kryptis, įgyvendinama per metinį prioritetą                              

Sveikos gyvensenos ir ekologinės savimonės formavimas įstaigos bendruomenėje. 

Įgyvendinama į ugdymo turinį integruota 2019-2023 m. sveikatos stiprinimo programa 

„Tiltelis į sveikatos šalį“.  

Viso darželio vaikai dalyvavo LR sveikatos apsaugos ministerijos organizuojamame 

konkurse „Gyventi sveikai – gera!“. Kiekviena grupė gavo po užduotį. Įsitraukė visa bendruomenė 

ir pedagogai kartus su ugdytinių tėveliais kūrė video filmą pagal 6 sveikatą palaikančias ir 

puoselėjančias temas.  

5-6 m. amžiaus vaikai įsitraukė į LMNŠC projektą „Sveikata visus metus“, kurio tikslas 

padėti vaikams įgyti bendrą sveikatos suvokimą, išsiugdyti sveikatos puoselėjimui naudingus 

gebėjimus, įpročius, nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, rinktis sveiką gyvenimo būdą. 

Virėjos dalyvavo teorinėse-praktinėse sveikos mitybos ir sveiko maisto gaminimo 

mokymuose, 2021-08-18-23 d. d. 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos ir jų padėjėjos apmokytos S. Kneipo metodikos 

naudojimo principais pagrįstu ugdymo proceso organizavimu, „Vaikų imuniteto stiprinimas taikant 

S. Kneipo metodiką“. Pedagogai dalyvavo nuotoliniuose seminaruose „Sveikas vaikas šiandien – 

sveika visuomenė rytoj“ S. Kneipo metodikos vaikams pristatymas (kovo-gegužės mėn.). 

Dalyvavome tarptautinėje konferencijoje „Sebastjano Kneipo sveikatinimo metodo 

integravimas į ugdomąjį procesą“ (Estija, Vokietija, Islandija, Lietuva patirtis). 

Užbaigtas projektas „Kamštelių vajus“ 2019-2021 m., kurio tikslas skatinti mąstyti „žaliai“, 

puoselėti kūrybiškumą ir ugdyti komandinį darbą.  

Ikimokyklinio amžiaus grupių vaikai dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro darbuotojų organizuotose užsiėmimuose ,,Riebalų šaltiniai“ ir ,,Taisyklinga 

laikysena“ . 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos ir jų padėjėjos prisideda prie sveiko maitinimo kultūros 

puoselėjimo, skatinant vaikų savarankišką stalo serviravimą, puoselėjant bendravimo kultūrą prie 

stalo, skatinant daržovių vartojimą. Vykdyti mokymai ikimokyklinio ugdymo mokytojų 

padėjėjoms „Koks yra tinkamiausias pedagogo padėjėjo vaidmuo“ www.pedagogas.lt platformoje. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui dalyvavo SEU programos „Dramblys“ mokymuose ir 

siekdama tobulinti emocinio intelekto lavinimo žinias, veiklas pritaikė įstaigos darbuotojams. 

Bendradarbiaujama su ISM vadybos ir ekonomikos universitetu, pavaduotoja ugdymui 

studijuoja  pagal projektą „Vilniaus ugdymo įstaigų vadovų rengimas ir vadybinių kompetencijų 

stiprinimas“ bei su Vilniaus kolegijos pedagogikos fakultetu (yra vienas IV kurso studentas). 

Pedagogai dalyvavo nuotoliniuose ilgalaikės Pedagogas.lt programos mokymuose 

„Socialinės ir emocinės vaiko gerovės didinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ (sausio-vasario 

mėn.). 

Kieme įrengtas tentas „Plunksnuoti kaimynai“, kur vaizduojami paukščiai. Prie paukščių 

nuotraukų yra pateikti QR kodai. Juos nuskaičius telefonu galima girdėti pasirinkto paukščio 

giesmelę. Vaikai ne tik susipažįsta su paukščiais ir girdi jų giesmes, bet ir lygina spalvas, mato 

raideles ir kt. Visi paukščiai gyvena darželio teritorijoje arba gretimoje aplinkoje už tvoros. Taip 

pat įrengėme tentą „Lietuvoje gyvenantys vabzdžiai“, turime vabzdžių viešbučių.  

Įstaigos bendruomenėje įgyvendinamas nacionalinis aplinkosauginis projektas „Mes –  

rūšiuojam“. 

Tradicija tapo dalyvauti vietos bendruomenės šventėje „Sutikime rudenį Salininkuose“,  

šiais metais organizavome Salininkų lopšelio-darželio tėvų, ugdytinių ir kitų šeimos narių žygį 

„Pažink Salininkus“ bei dalyvavome meninėje programoje, sveikindami visus liaudies šokiais.  

 

http://www.pedagogas.lt/


Strateginio plano kryptis plėtoti etnokultūrinį darnios ir kūrybingos asmenybės 

ugdymą, remiantis tautos kultūros vertybėmis bei perteikiant šiuolaikinio pasaulio naujoves, 

įgyvendinta per prioritetą – Projektinio darbo metodo, etnokultūrinės bei pilietinės veiklos 

plėtojimas, dalijimasis gerąją patirtimi. 

Įgyvendinta besimokančių darželių tinklo (BDT) akredituota ilgalaikė (72 ak. val.), 

pedagogų pagalbos specialistų, pavaduotojų ugdymui, vadovų  programa „Besimokančių darželių 

tinklas” 2021-02-15 d. iki 2021-12-31 d. (virtualiai apsilankėme Suomijos, Anglijos Londono, 

Norvegijos Bergeno lituanistinėse ikimokyklinio ugdymo įstaigose, kurie dalinosi savo patirtimi ir 

kt. programos mokymai). 

Parengti ir įgyvendinti 8 grupių projektai:  „Lietuvių liaudies žaidimai ir rateliai”; 

„Eksperimentų savaitė“ ir „Kviečiame pavasarį“;  „Mamos lopšinės“; „Rūpinamės mažosiomis 

letenėlėmis“;  „Rieda saulė per pasaulį“; „Bėk Pilypai, iš kanapių“ ir „Mes maži, o stebuklai dideli“. 

Dalyvavome pilietinėje iniciatyvoje „Gyvybės medis“, kurią organizuoja tarptautinė 

komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti 2021-06 mėn. 

Dalindamiesi gerąją patirtimi, logopedė pristatė savo priemonę respublikinėje  

ikimokyklinio  ugdymo įstaigų  logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinių priemonių virtualioje 

parodoje ,,Stebuklinga kalbos skrynelė“. 

Dalyvavome respublikiniame meno projekte „Kurpaitė mamai“, kurį organizuoja Kauno 

lopšelis-darželis „Etiudas“ 2021-04, parodoje-dirbtuvėse „Pasipuoškime šv. Kalėdom tvariai“, 

socialiniame-meniniame projekte „Skirtukas knygai  2021“ ir kitose parodose. 

Organizavome šalies  ikimokyklinio ugdymo įstaigų video pasirodymų konkursą „Advento 

tradicijų puoselėjimas – dovana vaikui“ 2021-12 mėn.  

Organizuotas šalies ugdymo įstaigų paroda-konkursas „Aš – dizaineris“, kurio tikslas – 

populiarinti lietuvių liaudies tradicijas bei skatinti bendruomenės narių bendradarbiavimą ir 

kūrybiškumą. Išleista penkta konkurso-parodos kūrybinių darbų knyga „Lietuvių liaudies pasakų 

personažas“. Dalyvavo 18 šalies ugdymo įstaigų. 

2021-12-09 d. dalyvavome rekomendacijų ikimokyklinio ugdymo pedagogams „Žaismė ir 

atradimai“ pristatyme (nsa.zoomtv). 

 

Plėtoti besimokančios  ikimokyklinio ugdymo įstaigos strateginį tikslą pavyko per 

prioritetą – Fizinio aktyvumo stiprinimas, kūrybiškumo, naujų galimybių taikymas lauko ir 

vidaus erdvėse. 

Atlikta „Ugdymo kokybės vertinimo analizė“ 2021-05-25 d. PT protokolas Nr. 3, išvados 

parodė, kad tėvai vertina pedagogų aukštą kvalifikaciją ir savo srities išmanymą: pedagogai 

ugdomąją aplinką pritaiko skirtingų poreikių vaikams, mini 74 proc. tėvų; padeda šeimoms gauti 

informacijos ir paslaugas dėl vaikų ugdymo, pažymėjo 43 proc. Pedagogas sukuria aplinką, kurioje 

kiekvienas vaikas jaučiasi jaukiai, sako 56 proc.; pedagogas užtikrina, kad ugdymosi aplinka būtų 

saugi ir lengvai stebima, pažymėjo 65 proc. tėvų. 

Pavasarį ir vasara integravome S. Kneipo metodikos elementus, taikant grūdinimą, pėdučių 

masažą Kneipo taku, vaikščiojimą basomis per žolę, smėlį, maudynes baseine, rytinę mankštą 

lauke su kūno kultūros specialistu. 

Organizuotas edukacinis užsiėmimas vaikams apie dviračių sporto populiarinimą, 

dalyvaujant Lietuvos dviračių sporto federacijos ir sporto rėmimo fondo organizuojamame projekte 

„Draugauk su dviračiu“. 

Vykdytas sporto renginys „Mažųjų olimpiada 2021“, bėgimo akcijos: „Aš – bėgu 2021“, 

„Nykštukų bėgimas 2021“ „Nykštukų bėginės. Pagauk Kalėdas 2021“ (Padėka), išvykos po 

Salininkų gyvenvietę.  

Dalyvavome treniruočių STIMULUS projekte „Treniruočių gyventojams organizavimas“, 

finansuojamo Sporto rėmimo fondo lėšomis. 

2021-09 mėn. įgyvendintas projektas „STEAM idėjų plėtojimas integruojant inovatyvią 

„LEGO Education“ metodiką ikimokyklinio ugdymo įstaigose“, Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0082, 

finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. 



Bendradarbiaudami šalies mastu dalyvavome projekte „Muzika ir spalvos“ 2021-11; vaikų 

ir mokytojų STEAM veiklų projekte „Mandala kitaip“; virtualiame tautinių šokių festivalyje 

„Paveldo gija 2021“; muzikiniame edukaciniame festivalyje „Mažieji čiurlioniukai“; Vilniaus 

miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų festivalyje „Kalėdų belaukiant-2021“, kt. 

Mūsų pasiekimai:  

Vilniaus m. ikimokyklinio ugdymo įstaigų eilėraščių konkurse „Tarp vaistažolių ir dilgėlė 

dvasią gydo“ darželio ugdytinė laimėjo II vietą , 2021-11-15 d. ( Padėka);  

Iš 40 darželio ugdytinių, 7 vaikai laureatai vaikų ir jaunimo piešinių konkurso 

„Nepriklausomos Lietuvos tapatybės ženklai“ skulptoriaus Juozo Zikaro metams paminėti, 2021 

m. lapkritis. SocMin finansuojamame projekte „Salininkų bendruomenės kultūrinio-

aplinkosauginio švietimo ir bendruomenių partnerystės stiprinimas“. 

 

 

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 

1.1. Diegti veiklios, 

atsakingos, aktyvios 

besimokančios 

bendruomenės 

kultūrą, skatinti 

pedagogų profesinį 

tobulėjimą, siekiant 

individualios 

ugdytinių pažangos. 

1. Inicijuoti 
įsitraukimą į ilgalaikį 
besimokančių darželių 
tinklą (BDT) ir 
dalyvauti 
akredituotoje 
ilgalaikėje pedagogų, 

pagalbos specialistų, 

pavaduotojų 

ugdymui, vadovų 

besimokančių 

darželių tinklo 

programoje. 

2. Plėtoti projektinio 

darbo metodą 

įgyvendinant 

strateginį 

etnokultūros ir 

pilietinio ugdymo 

prioritetą. 

3. Visose 

ikimokyklinio 

ugdymosi srityse 

skatinti nuolatinę 

kiekvieno vaiko 

pažangą. 

1. Įgyvendinta  

2021-02-15 d. – 

2021-12-31 d. 

besimokančių 

darželių tinklo 

programa. 

Aukštesnių 

kvalifikacinių 

kategorijų siekiančių 

pedagogų skaičiaus 

didėjimas iki dviejų. 

2. Visose 6 grupėse 

vykdomos projekto 

„Rieda metų ratas“ 

veiklos. Įgyvendinti 

įstaigos projektai: 

„Vakaro pasaka prie 

žibinto“ – lapkričio 

mėn., „Aš – 

dizaineris“ – sausio 

mėn., „Žaidžiame 
senovę“ – kovo mėn. 

(direktoriaus įsakymu 

patvirtinti nuostatai, 

dalyvių registras). 

Kiekvienoje grupėje 

plėtojamas vienas iš 

STEAM, Montessori, 

„Kimochis“ 

programų metodas ar 

projektas. 

1. Įvykdyta ilgalaikė 72 

ak. val. mokymų 

programa pedagogams 

pagal bendradarbiavimo 

sutartis su BMT, nuo 

2021-02 iki 2021-12 

mėn. 

1.1. Mokytojai Alinai 

Mikalajūnienei suteikta 

mokytojos metodininko 

kvalifikacinė kategorija,  

2021-06-14 d. 

Mokytojų atestacijos 

komisijos protokolas 

Nr. 4; 

1.2. Mokytojai Vilmai 

Butkevičienei 2021-11-

25 d. suteikta 

vyresniosios mokytojos 

kvalifikacinė kategorija, 

Mokytojų atestacijos 
komisijos protokolas 

Nr. 5; 

2. Įgyvendintas tęstinis 

projektas „Rieda metų 

ratas“, vykdytos veiklos 

grupėse: trumpalaikiai 

pedagogų planai 

(nuotraukos, svetainės 

medžiaga:  



3. Pedagogai dalyvaus 

1-2 miesto ir šalies 

konferencijose 

dalindamiesi savo 

patirtimi bei 

atstovaudami įstaigą. 

4. Grafiškai  

atvaizduota 

individualių vaiko 

pažangos vertinimo 

rodiklių kaita lyginant 

I ir II vaikų pasiekimų 

vertinimą, gegužės 

mėn. 

Vaiko pasiekta 

pažanga patenkinti 

nuo 70-90 proc. tėvų. 

https://www.salininkai.

vilnius.lm.lt/). 

2.1. Įgyvendinti 

projektai: Vilniaus 

miesto ikimokyklinių 

įstaigų tradicinių 

lietuvių liaudies šokių 

festivalio  „Žaidžiame 

senovę“ nuostatai, 

2021-02-05 d. Salininkų 

l/d direktorės įsakymas 

Nr. V-12. Sumontuotas 

filmas, nufilmuoti šokių 

pavyzdžiai festivalio 

dalyviams. Paraiškas 

pateikė 8 Vilniaus m. 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigos; 

2.2. Vykdytas visų 

grupių projektas 

„Vakaro pasaka prie 

žibinto “; 

2.3. Įgyvendintas šalies 

švietimo įstaigų 

bendruomenių 

kūrybinių darbų 

konkursas-paroda „Aš –  

dizaineris“ nuostatai 

2021-01-04 d.,  

Salininkų l/d direktorės  

įsakymas Nr. V-1, tema 

„Lietuvių liaudies 

pasakų personažas“. 

Dalyvavo 18 šalies 

ugdymo įstaigų, išleista 

penkta konkurso darbų 

foto-knyga; 

2.4. Inicijavau 

papildomą lėšų skyrimą. 

Gautos savivaldybės 

lėšos, 200,00 Eur, 

renginių „Aš –

dizaineris“ ir 

„Žaidžiame senovę“ 

organizavimui, lėšos 

panaudotos darbų foto- 

knygai ir atminimo 

dovanėlėms; 

2.5. Dviejose grupėse 

plėtojamas projektas 

„Kimochis“, vienoje 

grupėje Montessori 

https://www.salininkai.vilnius.lm.lt/
https://www.salininkai.vilnius.lm.lt/


metodas, visose 6 

grupėse plėtojamas 

STEAM metodas. 

3. 2021-02-24 d.  

pranešimas  l/d 

„Šnekutis“ praktinėje 

konferencijoje 

„Inovatyvus darželis su 

STEAM“; 

Pranešimas tema 

„Žaidžiame ir mokomės 

su STEAM“; 

Pilietinis meninis 

projektas „Mes –

Lietuvos vaikai“ 2021-

02 mėn., l/d „Aušrelė “;  

2021-03-30 d. 

dalyvavimas 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogų 

forume „STEAM 

atradimai ir įžvalgos 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje“, kurį 

organizuoja LVJC. 

Parengtas stendinis 

pranešimas. 

2021-11-26 d. skaityti 

pranešimai 

respublikinėje 

metodinėje 

konferencijoje 

,,Mokomės gamtoje” – 

pranešimas: „Tiltelis į 

sveikatos šalį“ ir 

„STEAM 

pritaikomumas  

gamtamokslinėje 

veikloje“ 

(Pažymėjimai). 

4. 2020-2021 m. m. II  

pusmečio ugdymosi 

pasiekimų vertinimo 

duomenimis tarp 

stipriausių vaikų 

pasiekimų sričių yra 

santykiai su 

bendraamžiais (50 proc. 

ugdytinių) bei aplinkos 

pažinimas (50 proc. 

ugdytinių). Vaikų 



pažangą tėvai įvertino 

ugdymo kokybės 

tyrime. Tėvai vertina 

pedagogų aukštą 

kvalifikaciją ir savo 

srities išmanymą: 

pedagogai ugdomąją 

aplinką pritaiko 

skirtingų poreikių 

vaikams, mini 74 proc. 

tėvų. 

 

1.2. Socialinio- 

emocinio ugdymo 

veiklų plėtojimas. 

Teigiamo emocinio ir 

psichologinio 

mikroklimato 

bendruomenėje 

kūrimas. 

1. Įgyvendinant 
socialinio-emocinio 
ugdymo programas, 
tobulinti vaikų ir 

darbuotojų socialines- 

emocines 

kompetencijas. 

2. Atlikti darbuotojų  

mikroklimato tyrimą, 

siekiant palyginti juos 

su praeitų metų 

rezultatais. 

1. Pedagogai 
supažindinti su 
socialinio-emocinio 
ugdymo programa 
„Dramblys“. 

2. Plėtojamos ne  

mažiau nei 2 

prevencinės 

socialinio-

emocinio ugdymo 

veiklos ir 

programos. 

3. Bendruomenės 

mikroklimato tyrimo 

kiekybinė analizės 

leis pamatuoti bei 

palyginti 2021 m. ir 

2020 m. rezultatus. 

Teigiamai vertinančių 

mikroklimatą 

procentas didės iki 20 

proc. 

 

1. Inicijavau mokymus 

pagal „Mokyklų 

darbuotojų 

kompetencijos 

psichikos sveikatos 

didinimo tvarkos 

aprašą“ (Lietuvos 

Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2020 

m. rugsėjo 28 d. 

įsakymo Nr. V-2131 

redakcija), su UAB 

„Projektų įgyvendinimo 

grupė" (2021-11/12).  

2. Pedagogai 

supažindinti su 

programa „Dramblys“ 

bei 2021 m. spalio-

lapkričio mėn. vykdyti 

mokymai, siekiant 

tobulinti emocinio 

intelekto gebėjimus.  

3. 5-6 vaikams 

vykdomos „Kimochi“ 

programos veiklos. 

4. Atliktas tyrimas 

„Stresas bei jo įveikos 

būdai ir konfliktinių 

situacijų pasireiškimas 

bei jų sprendimo 

galimybės“ 2021-03-31 

d. 

5. Inicijavau ir 

pristačiau pranešimą 

„Stresas darbe“ 2021-

03-31 d. 

6. Nuo 2021-09 mėn. 

įstaigos psichologė 

pradėjo nuotolines 

kvalifikacijos kėlimo 



studijas humanistinės-

egzistencinės 

psichoterapijos srityje ir  

sėkmingai baigė 1 

pakopą (65 ak. val.); 

(World Association for 

Person Centered & 

Experiential 

Psychotherapy & 

Counseling), (Nr. PPT1-

IFP-21-000594, 2021). 

7. 2021-12 mėn. atliktas  

darbuotojų 

mikroklimato tyrimas. 

Lyginant pasitenkinimą 

darbu su 2020 m. 

tyrimu, rezultatai yra 

panašūs:  ~60 proc. 

tiriamųjų pažymėjo, kad 

jiems patinka jų darbas, 

38 proc. – kad “labai 

patinka”.  

Darbuotojų savijauta 

darbe daugumos tyrime 

dalyvavusių darbuotojų 

pasirinkta tarp 7-10 balų 

įvertinimus. 

Palyginus su 2020 m., 

21 proc. daugiau 

tiriamųjų pažymėjo, kad 

jiems patinka įstaigos 

administracija (31 proc. 

ir 10 proc. atitinkamai). 

Taip pat išaugo 

pasirinkusiųjų „patinka 

kolektyvas” variantą 

skaičius (nuo 7 proc. iki 

21 proc.) ir „reikia 

pinigų” (nuo 12 proc. iki 

35 proc.). 

Net 45 proc. 

respondentų nurodė, 

kad dažniausiai darbe 

vyrauja draugiška, šilta 

atmosfera, 31 proc. – 

kad jaučiamas 

vadovybės ir kolegų 

palaikymas.    

Padidėjo skaičius 

darbuotojų, 

nurodžiusių, kad jiems 

nerūpi, kokia yra 



atmosfera darbe (nuo 7 

proc. iki 17 proc.). 

Daugiau negu dvigubai 

sumažėjo abejojančių, 

ar norėtų pakeisti darbą, 

skaičius (nuo 29 proc. 

iki 14 proc.). 

Vertinant kolektyvą 10 

balų sistemoje, (35 

proc.) pasirinko 8 balų ir 

7 balų įvertinimus (21 

proc.), (27 proc.) 

respondentų kolektyvą 

įvertino aukščiausiais 

balais – 9 ir 10, (10 

proc.) – 6 balai, (7 proc.) 

– 5 balai.  

Didžioji dalis 

respondentų darbe 

jaučiasi pripažintais ir 

įvertintais, pilnateisiais 

kolektyvo nariais, 

didžiuojasi dirbdami 

šioje įstaigoje, pažymi, 

kad kolektyve 

dažniausiai vyrauja 

teigiamos nuotaikos, 

sutinka, kad kolektyvas 

turi savo tradicijas. 

76 proc. – respondentų 

pažymėjo, kad įstaigos 

administracija vertina 

darbuotojų 

iniciatyvumą (+1 proc.). 

 86 proc. respondentų 

nurodė, kad 

administracija įkvepia 

darbui (+26 proc.).  

86 proc. pažymėjo, kad 

administracija vertina 

darbuotojų pateikiamas 

idėjas (+18 proc.). 

76 proc. – kad 

administracija skatina 

išsakyti savo nuomonę 

(+12 proc.). 

Net 86 proc. tiriamųjų 

pažymėjo, kad jiems 

patiktų kartu su 

bendradarbiais važiuoti 

į ekskursijas ir išvykas. 

 



1.3. Formuoti sveiką  
gyvenseną bei 
ekologinę savimonę 
įstaigos 
bendruomenėje. 

1. S. Kneipo 
sveikatinimo metodo 

integravimas į įstaigos 

ugdymo turinį. 

2. Siekti žinių ir  

praktinių įgūdžių 

apie sveikatą, 

mitybą ir fizinį 

aktyvumą 

įgyvendinant 

įstaigos sveikatą 

stiprinančią 

programą „Tiltelis į 

sveikatos šalį“ bei 

vykdant tęstinės 

programos 

„Sveikatiada“ 

veiklas, projektą 

„Futboliukas“ ir kt. 

1. Vadovai ir 
pedagogai apmokyti 
dirbti pagal S. Kneipo 
sveikatinimo metodą 
iki rugsėjo mėn. 
pabaigos. 

Fizinio aktyvumo 

renginiai yra 

reguliarūs 

(tradiciniai) bei 

ieškoma naujo turinio 

ir metodų įvairovės. 

50-70 proc. veiklos 

vykdoma lauke. 

2. Įrengti karstymosi 

ir kiti įrenginiai 

judriai vaikų veiklai 

darželio kieme. 

3. Sveikatinimo  

procedūroms 

pritaikyta aplinka, 

įgyvendintos 1-2 

naujos idėjos. 

Įgyvendinimo 

terminas iki 2021 m. 

liepos 31 d. 

Sveikatą stiprinančios 

veiklos viešinimas 

sveika mokykla 

komandoje, 1-2 

straipsniai. 

Per metus įgyvendinti 

nemažiau 3 projektai 

sveikos gyvensenos 

temomis. 

1. Vykdyti mokymai: 

„Vaikų imuniteto 

stiprinimas taikant S. 

Kneipo metodiką“ 

2021-04-08 d. (I dalis), 

2021-05-22 d. (II 

praktinė dalis) Jurbarko 

Švietimo Centras; 

Įsigyta metodinė 

literatūra: S. Burvytė, B. 

Šikšnienė, J. Beliajeva 

„STEAM“ 

ikimokykliniame 

amžiuje; S. Burvytė 

„Tėvai vaikams – vaikai 

tėvams“ atsakinga 

tėvystė.  

2. Vasara įrengti 2 

įrenginiai lauke: 

karstymosi įrenginys 

„ATOM“ ir  supynės “  

Gandro lizdas“. 

2.1. Inicijavau 

darbuotojo rankomis 

padarytą dviejų dalių 

mobilų staliuką 

žaidimams su vandeniu 

ir smėliu, įsigyti 

dubenys grūdinimo 

procedūroms; 

2.2. Įrengtas vabzdžių 

kampelis lauke. 

3. Dalyvavome 

treniruočių STIMULUS 

projekte „Treniruočių 

gyventojams 

organizavimas“,  

finansuojamo Sporto 

rėmimo fondo lėšomis. 

3.1. Vykdytas projektas 

„Futboliukas“ bei 

dalyvavome FIBA 

futbolo festivaliuose; 

3.2. Organizuotas 

edukacinio projekto 

„Susidraugauk su 

dviračiu“ užsiėmimas 

apie dviračių sportą, 

kuri organizavo 

Lietuvos dviračių sporto 

federacija. Vaikai 

važiavo moderniais 



dviračių treniruokliais ir 

galėjo pajausti 

važiavimo dviračiu, 

lenktyniavimo 

džiaugsmą, susipažinti 

su dviračių sportu; 

3.3. Parengtas straipsnis 

: „Tiltelis į sveikatos 

šalį“ 

https://www.smplc.lt/sv

eikatos_mokymas/patirt

ies_sklaida/.   
1.4. Inovatyvaus 
ugdymo 
užtikrinimas, 
perteikiant 

vaikams šiuolaikinio 

pasaulio naujoves ir 

inovacijas. 

1. Interaktyvių ir 

„LEGO Education“ 

priemonių     įsigijimas 

reikalingų ugdymo 

proceso aprūpinimui 

ir gerinimui. 

2. Taikant  

inovatyvias „LEGO 

Edukacion“ 

metodikos idėjas, 

vaikų gebėjimai-

iniciatyvumas ir 

atkaklumas, 

kūrybiškumas, 

problemų 

sprendimas, 

tyrinėjimas, aplinkos 

pažinimas, 

skaičiavimas ir 

matavimas, 

mokėjimas mokytis, 

sakytinė kalba, 

mokslo metų 

pabaigoje, 1 žingsnių 

bus aukštesnį už 

pirminius vaikų 

pasiekimų vertinimus. 

1. 100 proc. pedagogų 
bus apmokyti dirbti su 
„LEGO Education“ 
metodika. 

2. Įgyvendinamas ES 

projektas „STEAM 

idėjų plėtojimas 

integruojant 

inovatyvią „LEGO 

Education“ metodiką 

Ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose“. STEAM 

Park ir MAKER 

edukacinių priemonių 

papildymas. 

3.Sukurta vaikų 

kūrybos darbų su 

„LEGO Education“ 

foto-knyga. 

1. Įsigytos trys STEAM 

Park edukacinės 

priemonės, LEGO 

metodikos 

įgyvendinimui.  

2. Vykdytas trijų 

pedagogų kvalifikacijos 

kėlimas tema „STEAM“ 

pritaikomumas 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose stiprinant 

vaikų fizinę ir emocinę 

sveikatą“, 2021-03-17 

d., VšĮ „Vaikų 

ugdymas“. 

3. Dalyvavome 

pristatyme „LEGO® 

Education ankstyvojo 

ugdymo priemonės“ 

2021-05-07 d. 

4. Dalyvavome 

konkurse „Smagiausia 6 

kaladėlių užduotis“ , 

atlikome 28 metodines 

užduotėles  su 6 

kaladėlėmis, 2021-06 

mėn.. 

5. Šeši pedagogai baigė 

3 dienų mokymus pagal 

projektą „STEAM idėjų 

plėtojimas integruojant 

inovatyvią „LEGO 

Education“ metodiką 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose“ mokymai, 

pagrįsti „LEGO 

Education“ motyvacine 

ugdymo sistema, skirti 

ikimokyklinio amžiaus 

vaikų veiklos 

http://www.smplc.lt/sveikatos_mokymas/patirties_sklaida/
http://www.smplc.lt/sveikatos_mokymas/patirties_sklaida/
http://www.smplc.lt/sveikatos_mokymas/patirties_sklaida/


motyvavimui, 

kūrybiškumo 

skatinimui. 

Įteikti 2021-09-07 d., 

2021-09-21 d. VšĮ 

„Baltijos ekspertų lyga“ 

direktoriaus 

pažymėjimai 

2021-05-06 d. 

Du pedagogai dalyvavo 

„LEGO Education“ 

ankstyvojo ugdymo 

priemonių pristatyme. 

6. Sukurta elektroninė 

metodinė knyga „Lego 

Education Salininkų 

lopšelyje-darželyje su 

vaikų Lego kūrybiniais 

darbais.   

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  

2.3.  

 

3. 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. 72 ak. val. Besimokančių darželio tinklo 

pažymėjimas Nr. jacazaqw8z, BDT, VšĮ „Mokymosi 

mokykla “ 2021-12 mėn. 

Patobulintos bendrosios ir didaktinės 

kompetencijos: asmeninio tobulėjimo ir 

mokėjimo mokytis, ugdytinių 

motyvavimo, profesinės komunikacijos, 

ugdymo(si) turinio įgyvendinimo ir 

tobulinimo, mokinių/ugdytinių skirtybių 

ir galimybių pažinimo (specialiųjų 

gebėjimų ir poreikių atpažinimo), 

ugdymosi aplinkų, turinio ir situacijų 

įvairovės kūrimo, naujų technologijų ir 

informacijos valdymo. 
 

3.2. Vadovų konferencija „Gero darželio link“, 2021-

09-07/08 d. 

Patobulintos vadybinės kompetencijos 

finansų valdymo ir apskaitos proceso, 

profesinio bendravimo ir įvaizdžio 

formavimo ugdymo įstaigoje klausimais. 
 

3.3. Seminaras – „Kaip išmokyti vaikus būti 

asertyviais ir kodėl tai yra svarbu darželyje“, 2021-

10-22 d. 

Patobulintos socialinio-emocinio ugdymo 

kompetencijos. 

3.4. Seminaras – „Ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

pedagogų ir pagalbos vaikui specialistų kompetencijų 

vertinimo pokyčiai“, 2021-09-28 d. 

Patobulintos specialiųjų poreikių vaikų 

ugdymo(si) gebėjimai ir kompetencijos 



3.5. . Savižudybių prevencijos įgūdžių mokymai 

safeTALK, 2021-12-10 d. 

Prevenciniai savižudybės rizikos ženklų 

atpažinimo mokymai.  
 

 

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.    

4.2.    

4.3.    

4.4.    
 

III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 
 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
(pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 

langelis: 

1 – nepatenkinamai; 

2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 

4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas  1□      2□       3□       4□ 

5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4□ 

5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4□ 

5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir siekiant 

rezultatų 

1□      2□       3□       4□ 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4□ 

 

IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas 

atitinkamas langelis 

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 
Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. Psichikos sveikatos žinių ir gebėjimų didinimo kompetencijas 

7.2. Finansinių išteklių naudojimo kompetencijas 

 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

8. Kitų 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) 

8.1. Tobulinti ikimokyklinio ir 

įtraukiojo ugdymo procesą. 

8.1.1. Pažangios ir  

inovatyvios praktikos ir 

metodinių rekomendacijų 

įtraukimas į ugdymo turinį. 

8.1.2. Vaikų ugdymosi 

pasiekimų vertinimas mūsų 

darželis.com platformoje. 

8.1.3. Individualaus 

pagalbos plano (IPP) 

sudarymo susitarimai, darbo 

su specialiųjų poreikių 

vaikais koordinavimas. 

8.1.4. Plėsti 

ikimokyklinio ugdymo 

pedagogų žinias ir tobulinti 

įgūdžius, siekiant kuo 

anksčiau atpažinti 

galimus vaiko raidos ir 

kitus sutrikimus, padėti kuo 

anksčiau tinkamai 

organizuoti vaiko ugdymą. 

8.1.5. Tėvų švietimas ir 

informavimas, asmeninių 

kūrybinių idėjų ir 

saviraiškos plėtojimo veiklų 

inicijavimas. 

1.„STEAM idėjų plėtojimas 

integruojant inovatyvią „LEGO 

Education“ metodiką 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ 

visose grupėse  bei per 

projektines veiklas. 

2. Ikimokyklinio ugdymo (IU) 

metodinių leidinių  naudojimas: 

https://www.emokykla.lt/titulinis

/pradzia/-zaisme-ir-atradimai-

rekomendacijos-ikimokyklinio-

ugdymo-

pedagogui/45946?home=true. 

3. Rekomendacijų ikimokyklinio 

ugdymo pedagogui „Žaismė ir 

atradimai“ integravimas į 

kasdienį ugdymo(si) procesą 

(ilgalaikiai/trumpalaikiai grupių  

planai). 

 

4. VGK posėdžių protokolai, IPP 

registras, individualus vaikų 

pasiekimai: psichosocialinės 

raidos, kalbos raidos, motorinės 

raidos, pažintinės raidos.  

5. Metodinės medžiagos 

ikimokyklinio ugdymo 

pedagogams: „Ankstyvasis vaiko 

raidos ir kitų galimų sutrikimų 

atpažinimas“ naudojimas (IPP), 

elektroninėje platformoje: 

https://www.vilniausppt.lt/metod

ine-medziaga-ikimokyklinio-

ugdymo-pedagogams-

ankstyvasis-raidos-ir-kitu-

galimu-sutrikimu-atpazinimas/.   

6. Nuotoliniai seminarai, 

rekomendacijos, individualios 

tėvų konsultacijos 1 k/ketvirtį. 

7. Bendruomenės koncertas lauko 

scenoje „Dainuojame, kuriame, 

šokame“ 2022 m. gegužės mėn. 

Nemažiau 10 šeimų įsitrauks į 

kūrybines veiklas. 

 

8.2. Finansinio raštingumo 

švietimo įstaigoje tobulinimas. 

8.2.1. Finansinių išteklių  1. Savalaikis vidaus kontrolės 

įgyvendinimas (iki 2022-12 

mėn.) pagal Finansų kontrolės 

https://www.emokykla.lt/titulinis/pradzia/-zaisme-ir-atradimai-rekomendacijos-ikimokyklinio-ugdymo-pedagogui/45946?home=true
https://www.emokykla.lt/titulinis/pradzia/-zaisme-ir-atradimai-rekomendacijos-ikimokyklinio-ugdymo-pedagogui/45946?home=true
https://www.emokykla.lt/titulinis/pradzia/-zaisme-ir-atradimai-rekomendacijos-ikimokyklinio-ugdymo-pedagogui/45946?home=true
https://www.emokykla.lt/titulinis/pradzia/-zaisme-ir-atradimai-rekomendacijos-ikimokyklinio-ugdymo-pedagogui/45946?home=true
https://www.emokykla.lt/titulinis/pradzia/-zaisme-ir-atradimai-rekomendacijos-ikimokyklinio-ugdymo-pedagogui/45946?home=true
https://www.vilniausppt.lt/metodine-medziaga-ikimokyklinio-ugdymo-pedagogams-ankstyvasis-raidos-ir-kitu-galimu-sutrikimu-atpazinimas/
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https://www.vilniausppt.lt/metodine-medziaga-ikimokyklinio-ugdymo-pedagogams-ankstyvasis-raidos-ir-kitu-galimu-sutrikimu-atpazinimas/
https://www.vilniausppt.lt/metodine-medziaga-ikimokyklinio-ugdymo-pedagogams-ankstyvasis-raidos-ir-kitu-galimu-sutrikimu-atpazinimas/


racionalaus, ekonomiško, 

rezultatyvaus panaudojimo 

mokymai. 

8.2.2. Planingas lėšų 

panaudojimas. 

8.2.3. Viešųjų pirkimų 

sutarčių, metinių 

finansinių ataskaitų 

viešinimo CVP IS 

puslapyje koordinavimas. 

taisyklės. Patvirtintas Vilniaus 

Salininkų lopšelio-darželio 

direktoriaus 2020-09-01 d. 

įsakymu Nr. V-41/1. 

2. Planingas lėšų panaudojimas 

ketvirčiais. 

3. Nenumatomas lėšų trūkumas 

biudžetinių metų pabaigoje. 

4. Vidaus kontrolės politikos 

rizikos veiksnių   vertinimas.  

8.3. Palankaus personalo ir 

vaikų ugdymuisi emocinio 

mikroklimato užtikrinimas. 

8.3.1. Plėtoti vaikų psichinės 

sveikatos stiprinimo veiklas. 

8.3.2. Aktyvių prevencinių 

priemonių prieš pedagogų 

„perdegimą“ paieška: siekti 

kiekvieno darbuotojo 

kvalifikacijos kėlimo,  

skatinti profesinį 

bendradarbiavimą, 

profesinę atsakomybę. 

 

 

1. Socialinio-emocinio ugdymo  

programos „Kimochis“ veiklos 

tęstinumas. 

2. Nemažiau vieno projekto 

socialinio-emocinio ugdymo 

tema. 

3. Prevencinės psicho edukacinės 

programos „Kaip pagerinti vaikų 

socialinį elgesį“ vykdymas 5-6 

metų amžiaus vaikams. 

4. Metodikos „Pasakų terapija ir 

metaforinės asociatyvinės 

kortelės mokinių ugdymui ir 

psichinės sveikatos gerinimui“ 

naudojimas ugdymosi procese. 

5. Įstaigos mikroklimato tyrimas 

(2022-11mėn.) 

6. Kvalifikacijos kėlimo 

apžvalgos metodiniai 

susitikimas, nemažiau 1 k/mėn. 

7. Pedagogų vykdomos veiklos 

stebėjimas (pamokos vertinimo 

lentelės). 

8. Darbuotojų darbo rizikos 

vertinimas 2022-03 mėn. 

9. 1-2 pranešimai tema „Smurtas 

ir jo prevencija“ .   

 

8.4. Sveikatą stiprinančios ir 

gamtamokslinės veiklos 

plėtojimas. 

8.4.1. Siekti sveikatą 

stiprinančios mokyklos 

statuso pratęsimo. 

8.4.2. S. Kneipo 

sveikatinimo metodo 

integravimas į ugdymo 

procesą: grūdinimas, miško 

maudynės, fototerapija, 

vaistažolių naudojimo 

tradicijos ir kt. 

8.4.3. Siekti žinių ir 

praktinių įgūdžių apie 

sveikatą, mitybą ir fizinį 

aktyvumą. 

1. Įsivertintos sveikatą  

stiprinančios mokyklos veiklos, 

pagal SSM vertinimo tvarkos 

aprašo rodiklius. 

2. Sveikatą stiprinančios  

programos „Tiltelis į sveikatos 

šalį“ įgyvendinimas, 

„Sveikatiada“ ir „Futboliukas“ 

veiklų plėtojimas, dalyvavimas 

sporto renginiuose už darželio 

ribų. 

3. Atnaujintas lopšelio-darželio 

valgiaraštis. 



8.4.4. Veiklos viešinimas 

sveikatos stiprinimo ir 

kitomis temomis: 1-2 

straipsniai. 

8.4.5. Per metus įgyvendinti 

nemažiau 3 projektai 

sveikos gyvensenos ir 

gamtamokslinėmis  

temomis. 

 

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

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

9.1. Karantino įvedimas. 

9.2. Ilgalaikis nedarbingumas. 

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________                          __________                    _________________         __________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                                     (vardas ir pavardė)                      (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo /  

darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

________________                        ___________              ________________         __________ 
(valstybinės švietimo įstaigos savininko          (parašas)                        (vardas ir pavardė)                       (data) 

teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 

(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos; 

savivaldybės švietimo įstaigos atveju – meras) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________________ 

 

 

Susipažinau. 

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


