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Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Traukinukas“ (toliau – Įstaiga) 2020–2022 metų strateginio ir 2020 metų 

veiklos planuose nustatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į aukštos švietimo paslaugų kokybės 

užtikrinimą ir Įstaigos materialinės bazės gerinimą. 2020 m. suformuluotas strateginis tikslas – užtikrinti 

gyventojams aukštą švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą. Iškelti šie metiniai veiklos prioritetai: 

kokybiškų ugdymo paslaugų teikimas; bendruomenės lyderystės gebėjimų didinimas; sveikos, saugios ir 

šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančios aplinkos kūrimas. Iškelti tikslai: 1) Stiprinti įvairių 

gebėjimų ir poreikių vaikų ugdymo poreikius, siekiant aukštos ir inovatyvios švietimo paslaugų kokybės. 2) 

Atnaujinti įstaigos ugdymo priemones ir aplinką, siekiant užtikrinti ikimokyklinio ugdymo higienos normų 

reikalavimus. 

Pirmajam tikslui pasiekti buvo iškelti 3 uždaviniai: 1) Organizuoti ir vykdyti ikimokyklinį ugdymą, 

užtikrinant ugdymo programų įvairovę. 2) Sudaryti sąlygas darbuotojų lyderystei tobulinti. 3) Siekti švietimo 

paslaugų kokybės, prieinamumo, efektyvumo. Antrajam tikslui iškelti 2 uždaviniai: 1) Atnaujinti ir 

modernizuoti įstaigos erdves. 2) Vykdyti higienos normas. 

Įstaigoje 2020 m. buvo ugdomi 166 vaikai, iš jų – 94 lietuvių kalba, 72 – rusų kalba. 2020 m rugsėjo 

mėn, pradėjo veikti 2 priešmokyklinio ugdymo grupės. Įstaigoje dirba 21 pedagoginis darbuotojas (18,4 

etato), 24 nepedagoginiai darbuotojai (23,17 etato). 1 ikimokyklinio ugdymo mokytojui suteikta vyresniojo 

mokytojo kvalifikacinė kategorija. Pedagogai tobulino kvalifikaciją 757 valandas, 117 dienų (vidutiniškai 

kiekvienas pedagogas 7 dienas).  

Įstaigos pedagogų bendruomenė 2020 m. sausio-rugsėjo mėn. organizavo tarptautinį projektą „Aš pats 

sau įdomus ir kitiems“, kuriame dalyvavo Latvijos ir Lietuvos ikimokyklinių įstaigų pedagogai. Viena iš šio 

projekto dalių – surengta tarptautinė fotografijų paroda „Aš ir mano emocijos“, bendradarbiaujant su 

Klaipėdos  pedagogų švietimo ir kultūros centru (toliau – KPŠKC). Įstaigoje ypatingas dėmesys skiriamas 

visapusiškam sveikatos saugojimui. Bendruomenės nariai dalyvavo pėsčiųjų žygyje „Pėsčiomis pajūriu“ bei 

įsijungė į Klaipėdos sveikatos biuro organizuojamą projektą „Judu sveikai“, skirtą sveikai gyvensenai 

puoselėti. Organizuotas respublikinis vaikų kūrybinių darbų konkursas „Akinukai man, tau, ir visiems“ bei 

tuo pačiu pavadinimu organizuota virtuali paroda KPŠKC bei Įstaigos facebook puslapiuose. Ypatingas 

dėmesys skiriamas vaikų socialiniam-emociniam intelektui ugdyti, šiam tikslui pasiekti vedamos ,,Kimočių 

valandėlės“, „Gerumo abėcėlė“. 2020 m. buvo vykdomi 6 trumpalaikiai ir ilgalaikiai projektai:  

„Žvaigždučių-sveikuoliukių pėdutės“, „Po savo stogu visaip patogu, „Kalėdos pro rakto skylutę“, „Magiškas 

ritinėlis“, „Mama, aš pats galiu“, „Mažieji virtuvės šefai“ ir kt. 

Laimėta prizinė vieta respublikiniame „Sveikatiados“ konkurse „Sveikatiados iššūkis – renkuosi 

sveikatai palankius užkandžius“. ,,Švietimo naujienose“ ir tinklalapyje ikimokyklinis.lt. publikuotas 

straipsnis „Sveikatinimo abėcėlė „Drugelių“ grupėje“. Karantino metu kovo–balandžio mėn. 3 kartus 

facebook grupėje su šalies pedagogais dalintasi gerąja patirtimi „Auklėtoja auklėtojai“. Klaipėdos miesto 

meninio ugdymo mokytojų metodinėje dienoje pristatyta metodinė priemonė „Vokaliniai pratimai 

ikimokyklinio amžiaus vaikų muzikiniam ugdymui“. 2020 m. iš viso vestos 7 atviros veiklos.  

Įstaigos pedagogai su ugdytiniais dalyvavo tarptautiniuose projektuose: ,,Aš toks įdomus sau ir 

kitiems“, „Paukščių miestas“, „Europos judumo savaitė“ . Respublikiniuose projektuose „Sveikatiada“ – 

„10 000 žingsnelių vieni juokai“, „Pieno tūse“, „Lietuva – didvyrių žemė“, „Vienybė težydi“, „Gintaro rūmų 

paslaptis“, „Muzikos takeliu 2020“, „Gyvoji žemė. Gyvūnai – mūsų mokytojai“, „Labas tau sakau“, 

„Papuošiu Kalėdas savo eglute“, miesto projekte „Klaipėdos nykštukų bėgimas 2020. Pagauk Kalėdas“.  Taip 

pat pedagogai aktyviai dalyvavo respublikinėse piešinių bei kūrybinių darbų parodose „Nupieškime valstybės 

atkūrimo 30-metį pasitinkančią Klaipėdą“, „Gaminame kartu – sveika ir smagu“, „Gėlės aplink mus“, 

„Rudenėlio dovanos“, „Mano stebuklingas skėtis“, „Kvepia kalėdomis“, „Žiemos karoliai“ ir kt. Įstaigos 

ugdytiniai ir pedagogai dalyvavo respublikiniame renginyje-akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. „Aktyviai 

bendradarbiaujama su tėvais: vykdomos tėvų apklausos, tėvai kviečiami dalyvauti įvairiuose renginiuose, 

susirinkimuose, kūrybinių darbų parodose, sportinėse varžybose ir akcijose. 



2020 m. 3 Klaipėdos valstybinės kolegijos studentės atliko ikimokyklinio ugdymo praktiką. 

2019–2020 m. m. 40 vaikų išvyko į Vitės, Maksimo Gorkio progimnazijų bei kitų ikimokyklinių 

įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupes. 

Įstaigoje visi vaikai buvo maitinami 3 kartus per dieną, 38 priešmokyklinių grupių vaikams buvo 

tiekiami nemokami pietūs. Mokesčių lengvata iki 2020 m. gruodžio 31 d. už maitinimo paslaugas buvo 

suteikta 25 ikimokyklinio amžiaus vaikams (50 procentų). 30 vaikų, turinčių kalbos ir komunikacijų 

sutrikimų, buvo teikta logopedo pagalba.  

Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. prijungti tėvai prie elektroninio dienyno https://musudarzelis.lt. 

Įstaigoje organizuoti 4 Mokytojų tarybos posėdžiai, 7 Įstaigos tarybos posėdžiai, 4 Metodinės tarybos 

posėdžiai, 3 Atestacinės komisijos posėdžiai, 4 Vaiko gerovės komisijos posėdžiai, Korupcijos prevencijos 

ir kontrolės darbo grupės veiklos plano aptarimas ir patvirtinimas. 

2020 metais įvertinta Įstaigos veiklos kokybė. Atliktas platusis auditas, kurio metu vertintos sritys: 

„Vaiko ugdymas ir ugdymasis“ (2 sritis), „Vaiko ugdymo(si) pasiekimai“ (3 sritis), „Parama ir pagalba 

vaikui, šeimai“ (4 sritis), „Įstaigos valdymas“ (6 sritis). Visos sritys įvertintos ne žemesniu nei 3,5 lygiu. 2020 

metais atliktas ir giluminis auditas, kurio metu vertintas rodiklis „Pagalbos ir paramos šeimai įvairovė“. 86,2 

proc. respondentų mano, kad Įstaigos informacija apie vykdomą veiklą yra tiksli, išsami ir teikiama laiku; 

84,4 proc. mano, kad Įstaigoje dirbantys pedagogai ir specialistai yra kompetentingi, jų gebėjimai ir žinios 

laiduoja kokybišką ugdymą; 81,7 proc. mano, kad teikiamos paslaugos atitinka dabartines kokybės normas; 

80,7 proc. mano, kad vaikų ugdymas įstaigoje atliepia šeimos poreikius ir lūkesčius. 

2020 metais Įstaigos išlaikymui skirtos lėšos naudotos racionaliai ir taupiai, sprendimai dėl jų 

panaudojimo derinti su Įstaigos savivaldos institucijomis, bendruomene. Atnaujintos edukacinės erdvės lauke 

– įsigytos 3 pavėsinės (2070 Eur). Grupėse įsigyti pufai vaikams (830,9 Eur), atnaujintai baldai (2910,98 

Eur), nupirkti 6 kilimai (280,12 Eur), įsigyti nauji čiužiniai (425,92 Eur), rankšluosčiai ir patalynė (486,64 

Eur), antklodės (340 Eur), atnaujinti roletai (1550 Eur. Grupių virtuvėlėse įsigytos 6 indaplovės (2058 Eur). 

Aktų salei nupirktos naujos kėdės (1347,56 Eur) ir kompiuteris (489 Eur). Suremontuota „Saulės spindulėlių“ 

rūbinė (1240 Eur). 

2020 m. Įstaigą tikrino Visuomenės maisto ir veterinarinė tarnyba, pažeidimų nerasta, į pastabas dėl 

bendrų higienos ir technologinių receptūrų atsižvelgta. 

Planuodama 2021 metų veiklą, Įstaigos bendruomenė susitarė dėl tokių prioritetų – kokybiškas 

ugdymo paslaugų teikimas; vaikų emocinio intelekto ir bendruomenės stiprinimas; sveikos, saugios ir 

šiuolaikinius reikalavimus atitinkančios edukacinės aplinkos kūrimas   

 

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. Užtikrinti 

kokybišką įstaigos 

veiklą 

1. Organizuoti įstaigos 

veiklą taip, kad nebūtų 

nustatyta pažeidimų dėl 

įstaigos ir vadovo 

veiklos.  

2. Gebėti tinkamai 

naudoti skirtus 

asignavimus, 

vadovaujantis teisės 

aktais, 

reglamentuojančiais 

įstaigos finansinę veiklą 

1. Įstaigoje nenustatyta 

pažeidimų. 

2.1. Įstaigoje užtikrintas 

tinkamas (laiku ir kt.) 

finansinių dokumentų 

pateikimas.  

2.2. Įstaigoje skirti 

asignavimai naudojami 

pagal teisės aktų 

reikalavimus. 

2.3. Sumažėjęs tėvų 

įmokų įsiskolinimas ne 

mažiau kaip 50 % 

(lyginant su 2019-12-31) 

1. Įstaigoje vyko 2 

planiniai patikrinimai:  

1.1.Vaikų žaidimų 

aikštelių „Inspectum“ 

kontrolė 2020-08-14, 

Nr.P1047-92229-1-2020 

 (įrengimai atitinka 

Lietuvos Higienos 

normą). 

1.2. Valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos 

2020-10-06 Nr.37VMĮP-

934 ( pažeidimų nerasta, į 

pastabas dėl bendrų 

higienos ir technologinių 

receptūrų atsižvelgta). 

https://musudarzelis.lt/


2.1. Per 2020 m. I ketvirtį 

suplanuotos ir 

patvirtintos programų 

sąmatos ir jų priedai, 

pagal Įstaigai skirtus 

asignavimus. Esant 

poreikiui atlikti sąmatų 

pakeitimai.    

 2020 m. I, II, III, IV 

ketvirčų ir metinių 

finansinių ataskaitų 

rinkiniai pateikti laiku   ir 

paskelbti interneto 

svetainėje (2020-04-22, 

2020-05-19, 202-06-01, 

2020-07-15, 2020-10-16, 

2020-11-13, 2021-01-

14).  

Pateikiant dokumentus 

vadovaujamasi „Buhalteri

nės apskaitos dokumentų 

ir kitos informacijos, 

reikalingos buhalterinei 

apskaitai tvarkyti ir 

ataskaitoms rengti, 

pateikimo tvarkos aprašu 

ir jo priedu“,  patvirtintu 

Klaipėdos miesto 

savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus 2020-11-25 

įsakymu Nr. AD1-1341.  

2.2. Įstaiga visus skirtus 

asignavimus  naudojo  

pagal nustatytą 

paskirtį. Specialios 

tikslinės dotacijos 

mokymo reikmėms 

finansuoti – 141 

lėšų  2020 m. buvo skirta 

207600 Eur. Panaudota -

207600 Eur. 

SB –151 lėšų buvo skirta 

316000 Eur. Panaudota 

315611,33 Eur. 2020 m. 

Įstaiga baigė be 

kreditorinių įsiskolinimų. 

2.3. Sumažėjo tėvų 

įsiskolinimas 40 % 

lyginant su 2019 m. Pagal 

įnašų žiniaraščius  

nesumokėta: 2019-12-31 

d. – 768,00 Eur. 2020-12-

31 d. –  459,57 Eur. 

1.2. Pagerinti 

įstaigos 

mikroklimatą 

Darbuotojų savijauta 

įstaigoje yra vertinama 

gerai 

1. Atliktos dvi apklausos 

dėl darbuotojų savijautos 

įstaigoje (kovo/balandžio 

1. Atliktos dvi apklausos 

dėl darbuotojų savijautos 

įstaigoje kovo mėn. ir 

lapkričio mėn., (ataskaitos 



mėn. ir  lapkričio/gruodžio 

mėn.). 

2. Teigiamas mikroklimato 

vertinimo pokytis ( atlikus 

pirmąją apklausą ir 

lyginant ją su antra).. 

3. Darbuotojai dalyvauja 

priimant sprendimus dėl 

įstaigos veiklos ir kt. (30 

% mokytojų įtraukta į 

darbo grupes) 

gautos 2020-06-15 ir 

2020-12-22). Abu 

vertinimai vyko karantino 

metu, pirmojo vertinimo 

metu tyrime dalyvavo 43 

darbuotojai, o antrojo – 

31,  kas ir galėjo nulemti 

tyrimo rezultatus. 

2. Mikroklimato 

vertinimo bendras rodiklis 

sąlyginai liko nepakitęs:  

kovo mėn. – 4,52, 

lapkričio mėn. – 4,51. 

Padidėjo subjektyvaus 

kolektyvo vertinimo 

rodikliai nuo 4,39 iki 

4,42. 

3.1. Iš mikroklimato 

tyrimo matyti, kad 

pagerėjo darbuotojų 

dalyvavimo priimant 

sprendimus rodiklis nuo 

81,40 proc. kovo mėn. iki 

83,87 proc. lapkričio mėn.  

3.2. Mokytojai aktyviai 

dalyvauja įvairiose darbo 

grupėse priimant 

sprendimus dėl strateginio 

plano, ugdymo veiklos 

planavimo, edukacinių 

erdvių atnaujinimo, 

Klaipėdos ikimokyklinių 

įstaigų pertvarkos plano 

įgyvendinimo ir kt.?: 

3.2.1. Mokytojų taryboje 

(posėdžių protokolai: 

2020-01-08 Nr.V3-1; 

2020-06-18 Nr.V3-2; 

2020-08-28 Nr.V3-3);  

3.2.2. Įstaigos taryboje 

(posėdžių protokolai:  

202-01-03 Nr.V5-1; 

2020-01-14 Nr.V5-2; 

2020-01-21 Nr.V5-3; 

2020-11-26 Nr.V5-44; 

2020-12-02 Nr.V5-5; 

2020-12-14 Nr.V5-6); 

3.2.3. Darbo taryboje 

(posėdžių protokolai: 

2020-01-14 Nr.P3-1; 

2020-12-11 P3-2;  

2020-12-23 P3-3); 

3.2.4. Įsivertinant Įstaigos 

veiklą: 

 (protokolai Nr.VA-1, 

2020-01-03;Nr.VA-2, 

2020-03-04; Nr.VA -3, 



2020-12-01; Nr.VA-4, 

202-12-15); 

3.2.5. Metodinėje taryboje 

(posėdžių protokolai: 

2020-02-18 V4-1; 2020-

10-14 V4-2; 2020-12-18 

V4-3); 

3.2.6. Atestacinėje 

komisijoje  

(posėdžių protokolai: 

2020-10-22 V7-1; 2020-

12-11 V7-2) 

1.3. Pagerinti 

ugdymo kokybę 
1.Patobulintos pedagogų 

profesinės 

kompetencijos. 

2. Tėvai teigiamai 

vertinta teikiamas 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo paslaugas 

1.Parengtas ir įgyvendintas 

pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo planas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Ne mažiau kaip 80 % 

tėvų teigiamai vertina 

teikiamas ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

paslaugas. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Teigiamas tėvų 

vertinimo pokytis 

(lyginant su 2019 

1. Parengtas pedagogų 

kvalifikacijos planas ir 

suderintas su KPŠKC  

(direktoriaus 2020-06-09 

įsakymas Nr.V-34), 

numatytos pagrindinės 

tobulinimo kryptys: 

a) bendruomenės narių 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

kokybė; 

b) emocinio intelekto 

ugdymas;. 

c) šeimos įsitraukimas į 

vaikų ugdymo(si) procesą 

Įstaigoje. 

2.1. 2020 m. atliktos 2 

tėvų apklausos: balandžio 

ir gruodžio mėn. 

Apklausose buvo 

klausiama tėvų: Ar 

teikiamos ugdymo 

paslaugos atitinka 

dabartinės kokybės 

normas? (direktoriaus 

įsakymai: 2020-03-04 

Nr.V-17b; 2020-11-30 

Nr.V-60). 

2.2. Pirmoje apklausoje 

82 % , o antroje 88,9 % 

tėvų teigiamai vertina 

ugdymo kokybę. 

Teigiamas vertinimų 

pokytis 6,9 % 

1.4. Įgyvendinti 

patyriminio 

ugdymo pasirinktą 

modelį 

Įstaigoje įgyvendinamas 

patyriminio ugdymo 

modelis (finansuojamas 

iš ESFA Nr. 09.2.1-

ESFA-K-728-02-0074 

LEAN modelio 

diegimas, siekiant 

pagerinti ugdymo 

kokybę, paskatinti 

pokyčius ikimokyklinio 

1. 80% įstaigos mokytojų 

įsitraukė į projekto LEAN 

modelio diegimas siekiant 

pagerinti ugdymo kokybę, 

paskatinti pokyčius 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų veikloje“ 

vykdymą. 

2. Ne mažiau kaip vienas 

LEAN modelio metodas 

Užduotis neįvykdyta.  

Rizika, kuriai esant, 

užduotis gali būti 

neįvykdyta, buvo 

numatyta: „Dėl 

užsitęsusių viešųjų 

pirkimų procedūrų ar kitų 

trukdžių gali vėluoti 

projekto įgyvendinimas“ 

 

 



ugdymo įstaigų 

veikloje) 

taikomas įstaigos ugdymo 

procesui tobulinti 

 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

1.4. Įgyvendinti patyriminio ugdymo pasirinktą 

modelį  

1. Parengti dokumentai buvo pateikti vertinimui 

Europos socialinio fondo agentūrai, kuri finansuoja 

projektą; buvo pasiūlyta koreguoti viešųjų pirkimų 

dokumentus. 

2. 1-asis paslaugos tiekėjas (2020-05-29 sudaryta 

sutartis Nr. F2-8)  dalies rekomendacijų nekoregavo, 

kilo ginčas dėl galutinės atsakomybės pateikiant į 

CVPIS sistemą pirkimą. Dokumentai pirkimui dėl 

kylančios rizikos Viešųjų pirkimų dokumentuose. 

3. 2020-05-29 sudaryta antra sutartis (Nr. PTS-53) su 

kitu tiekėju, parengti nauji Viešųjų pirkimų 

dokumentai, atnaujinta techninė specifikacija. 

4. Projekto dalyviai-partneriai ne karantino metu 
susitikdavo dėl projekto, diskutuodavo, teikdavo 

pasiūlymus Viešųjų pirkimų dokumentų rengimui, 

nuolat gaudavo el. paštu dokumentus ir projekto 

informaciją, ją analizuodavo. Karantino metu buvo 

bendraujama Zoom platformoje. 

5. 2021 m. I ketvirtyje tikimasi turėti nusipirkus Lean 

paslaugos teikėją. 

 

 

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. Parengta Nuotolinio darbo tvarka  Užtikrino įstaigos funkcionavimą ir vaikų ugdymą 

pirmojo karantino metu. Darbuotojams 

(administracijos) sudarytas lankstesnis darbo grafikas 

antrojo karantino metu, laikantis visų vyriausybės 

rekomendacijų (direktoriaus įsakymas Nr.V-18, 

2020-03-17) 

3.2. 2020 m. buvo tikslinamos Ugdymo ir 

darbo sąlygų organizavimas karantino 

laikotarpiu  

Tiksliai pagal instrukcijas informuoti darbuotojai, 

kaip elgtis ekstremalios situacijos metu. Užtikrintas 

ugdytinių ir darbuotojų saugus darbas karantino 

metu. (direktoriaus įsakymai Nr.V-32, 2020-05-18, 

Nr.V-33, 2020-05-25;  V-34a, 2020-06-17; Nr.V-38a, 

2020-08-25; Nr.V-56, 2020-11-09) 

3.3. Parengtas COVID -19 ligos valdymo 

tvarkos aprašas  

Parengtas Tvarkos aprašas, remiantis NVSC 

rekomendacijomis, kaip elgtis, jei ugdymo įstaigos 

darbuotojas ar mokinys serga liga COVID -19. 

Užtikrintas darbuotojų ir ugdytinių saugumas 

(direktoriaus įsakymas Nr.V-46, 2020-09-23) 

3.4. Parengtas darbuotojų etikos kodeksas  Kodeksas nustato darbuotojams dalykinio 

elgesio nuostatas, reglamentuoja svarbiausias 

vengtino elgesio normas bei papildo darbuotojų 

teisių, pareigų, atsakomybės nuostatas 

(direktoriaus įsakymas Nr.V-70, 2020-12-23) 

 

 

 



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 

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 ☐ 

 

 

 


