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Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės  užtikrinimas 

Darželis „Lazdynėlis“ veikia nuolat atsinaujinančioje ir kintančioje visuomenėje, todėl darželio 
bendruomenė yra kūrybinga, darni, atvira naujovėms, vaikų ir šeimų poreikiams.  

Darželio bendruomenė dirba komandiniu metodu, siekianti sėkmingo vaiko pasirengimą mokytis 
mokykloje. 

 Darželio pedagogai dalyvavo ES projekte „Inovacijų taikymo ikimokyklinio ugdymo 
procese mokymai“ ir dalyvavo pratybose “Žaismė ir atradimai“ bei „Patirčių erdvės“ 
Pedagogai tęsė konsultacijas Šalčininkų rajono darželių pedagogus tema  „Kokybiško ir 
inovatyvaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo užtikrinimas. 

 Bendradarbiaudami su šeima, miesto ir respublikos ikimokyklinėmis ugdymo įstaigomis, 
Vilniaus kolegijos pedagogikos fakultetu, Karoliniškių muzikos mokykla, Ąžuolyno 
progimnazija tęsiame pradėtus projektus“Kuriame kartu su šeima“, „Pasaulis vaiko 
akimis“, „Išlaisvintas kūrybiškumas“ Vilnius vaiko kūryboje“, rengiame teatro ir dainos 
festivalius „Kuriame pasaką“, Dalinamės gerąja ugdymo patirtimi su miesto ikimokyklinių 
ugdymo įstaigų pedagogais ir studentais  

 Bendradarbiaujame su Pakalnutės, Santariškių lopšelio – darželio bendruomene ir kartu 
surengėme  teorinę- praktinę konferenciją „Ugdymo inovacijos darželyje“, parengėme 
filmuotą patirties pristatymą. 

 Dalyvavome šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų muzikiniame 
projekte“Muzikos takeliu 2021“ 

  Dalyvavome specialiųjų poreikių vaikų ugdymo tobulinimo konferencijoje ir mokymuose. 
Kartu su įstaigos bendruomene, sklandžiai įgyvendinamos strateginiame plane numatytos kryptys, 
skatinami kolegialūs santykiai, kūrybiškos iniciatyvos, turtėja įstaigos kultūra. 

Siekiant užtikrinti aukštą vaikų ugdymo kokybę ir įvairių gebėjimų turtinimą, nuolat atnaujiname 
darželio vidaus ir išorės aplinką STEAM priemonėmis, žaidimų aikšteles praturtinome naujomis 
šiuolaikiškomis priemonėmis –sūpynėmis ir karstynėmis. Edukacinis sodas nuolat praturtinamas 
naujais želdiniais, abrikosų ir persikų medžiais, šilauogių ir serbentų krūmais. Kasmet stebime 
augalų augimo pokyčius, ragaujame  naują derlių, ruošiame salotas, desertus.Tai turtina patirtinį 
vaikų ugdymą. 

Nuolat atnaujinama grupių edukacinė aplinka, miegamieji kambariai, valgyklėlė, sporto salė. 
Logopedinis kabinetas praturtintas ugdomaisiais ir sensoriniais žaidimais ir priemonėmis. 
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Nuolat skatinama ugdymo turinio kokybė, taikomi inovatyvūs individualizuoto ugdymo metodai, 
naratyvinis žaidimas, STEAM ir kitos pažangios technologijos. Visos grupės aprūpintos 
interaktyviomis priemonėmis ir kompiuteriais. 

Siekiant užtikrinti sėkmingą specialiųjų poreikių vaikų integraciją ir ugdymą, rengiame 
individualias  konsultacijas tėvams, seminarus ir praktikumus pedagogams apie Autizmo spektro 
sutrikimus turinčių vaikų ugdymo metodus ir priemones, dalyvavome ABA terapijos „Taikomosios 
elgesio analizės mokymuose. 

Ugdymo procese aktyvi projektinė veikla aplinkosaugine tema. „Kuriame kartu su šeima“.  
Tęsiama patirties istorijų knygą patirties sklaidai jauniesiems pedagogams, studentams ir miesto 
pedagogams apie sėkmingos vaikų adaptacijos modelius. 

 Praturtėjo  pedagogų kompetencijos planavimo, vaikų pasiekimų vertinimo, vaikų pažintinės – 
tiriamosios, meninės veiklos srityse. Darželio pedagogai yra Vilniaus kolegijos studentų mentoriai, 
dalinasi patirtimi su miesto ir metodinio ratelio pedagogais. 

Darnus bendradarbiavimas su šeima. Tėvai yra aktyvūs ugdymo proceso atnaujinimo ir skatinimo 
dalyviai, rūpinasi sportine ir  sveiko maisto programa, inicijuoja valgiaraščio pokyčius vaisių ir 
daržovių papildymu. 

Darželyje sėkmingai įgyvendinama integruoto, patirtinio, paremto vaiko individualių poreikių 
tenkinimu ugdymo sistema. 

 

Įgyvendinant strateginio plano tikslus, sukurta saugi ir moderni, aktyvumą skatinanti 
aplinka. 

Lauko žaidimų aikštelės atnaujintos ir praturtintos  naujomis priemonėmis. Saugaus eismo aikštelė 
aprūpinta dviratukais ir paspirtukais. Esant tinkamam orui, vaikai sportuoja sporto ir miško 
aikštelėse. Kasmet rengiamos pavasario ir rudens sporto varžybos. 

Žaidimų aikštelės atitinka Higienos normų  reikalavimus. 

Atnaujinta virtuvės materialinė bazė. Vaikams ruošiamas maistas vadovaujantis palankaus 
sveikatai maisto produktų ruošimo reikalavimais. Kasdien vaikai valgo vaisius, šviežias daržoves, 
gali rinktis ir išsakyti savo pasiūlymus. Vaiko nuomonė gerbiama ir į ją reaguojame. 

 

 Sutelkta darni, aktyvi, atsakinga ir nuolat besimokanti bendruomenė, siekianti tarpusavio 
supratimo ir empatijos. 

Darželio pedagogai tobulina savo kompetencijas nuotoliniu būdu pagal sudarytą Kvalifikacijos 
tobulinimo planą ir sutartį su VŠĮ „Gyvenimo universitetas LT“, „Pedagogas LT“, UAB 
„Kompiuterizuoti sprendimai“  

„Bendradarbiaujame su Martyno Mažvydo biblioteka. Darželyje  vyksta mokymai „Biblioteka ir 
pirmieji skaitymo įgūdžiai vaikų darželyje“. Projektas tęsiasi, darželio biblioteka praturtinta 
naujomis knygomis. Perskaitytų knygų personažai persikelia į darželio vaikų ir mokytojų 
teatrą.Teatras atviras kaimyninių darželių vaikams ir mokytojams.  

Pandemija apribojo bendradarbiavimą su kaimyninių darželių bendruomenėmis. 
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Vilniaus kolegijos pedagogikos fakulteto studentai atlieka pedagoginę praktiką darželyje ir tampa  
inovatyvių projektų „Kuriame kartu“ dalyviais ir tradicijų tęsėjais.  

Darželyje tobulinama planavimo ir vaikų pasiekimų vertinimo sistema. Įdiegtas elektroninis 
dienynas, kuriame fiksuojama kiekvieno vaiko pažanga. Individualiai bendraujame su šeima, 
siekiant geresnės vaikų ugdymo kokybės ir geresnių rezultatų. 

 „Lazdynėlio“ vaikai sėkmingai adaptuojasi ir mokosi „Žėručio“ ir „Ąžuolyno“ progimnazijoje. 
Mokytojai gerai vertina vaikų socialinius, intelektinius, meninius, o ypatingai kūrybinius  gebėjimus. 

 
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. Inovatyvaus 
ugdomojo proceso 
tobulinimas ir 
priežiūra, 
įgyvendinant 
ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo 
programas  

Išlaikyti ir stiprinti 
žmogiškuosius 
išteklius, sudarant 
pedagogams 
galimybes ir 
sąlygas: 
tobulinti 
kvalifikaciją; 
skleisti ir perimti 
gerąją patirtį;  
naudotis 
informacinėmis 
priemonėmis 

1.Du mokytojai ekspertai ir 
3 metodininkai visus metus 
konsultuoja jaunuosius 
mokytojus veiklos 
planavimo, priemonių 
parinkimo ir patirtinės 
veiklos organizavimo 
klausimais. 
2.2021 m.gegužės mėnesį 
atliktas trijų grupių veiklos 
tyrimas, siekiant išsiaiškinti 
nuotolinio ugdymo(si) 
kokybę.Tyrime dalyvauja ne 
mažiau 80% vaikų, 
tėvų(globėjų) ir pedagogų. 
Rezultatai aptariami 
pedagogų posėdyje birželio 
mėnesį ir numatomi 
tolimesnį veiklos tobulinimo 
žingsniai. 
3. Visiems pedagogams 
organizuojami seminarai 
pagal kvalifikacijos 
programą. 80 % pedagogų 
atnaujins inovatyviam ir 
patirtiniam vaikų ugdymui 
būtinas kompetencijas. 
 

1.Du mokytojai 
ekspertai ir 3 
mokytojai 
metodininkai 
sistemingai 
konsultavo 
jaunuosius 
mokytojus 
ugdomosios veiklos 
planavimo, ugdymo 
individualizavimo ir 
darbui su specialiųjų 
poreikių vaikais 
aplinkos kūrimo, 
priemonių parinkimo 
ir patirtinės veiklos 
organizavimo 
klausimais, dalyvavo 
atvirose veiklose. 
2.2021 m. birželio 
mėnesį atliktas trijų 
priešmokyklinio 
ugdymo grupių 
veiklos tyrimas, 
siekiant išsiaiškinti 
nuotolinio 
ugdymo(si)būdus, 
kokybę ir vaikų 
ugdymo(si) 
pasiekimus. Tyrimo 
rezultatai aptarti 
birželio mėnesio 
pedagogų posėdyje, 
numatytos  
konsultacijos 
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„Voveriukų“, 
„Boružiukų“ ir  
„Gudručių“gpupių 
pedagogų veiklos 
tobulinimui.   
„Kačiukų“ grupės 
pedagogų gerosios 
patirties sklaida 
rugsėjo mėnesį. 
3.Visiems 
pedagogams 
organizuoti 
seminarai pagal 
kvalifikacijos 
tobulinimo programą 
patirtiniam vaikų 
ugdymui būtinos 
kompetencijos 
atnaujinimui. 
Dalyvauja visi 
darželio pedagogai. 

1.2. 
Bendruomenės 
telkimas saugios 
ir emociškai 
turtingos vidaus ir 
lauko aplinkos 
turtinimui 

Saugios emocinės 
ugdymo(si) 
aplinkos 
atnaujinimas, 
įtraukiant tėvus į 
Idėjų banko kūrimą 
turtinti emociškai 
turtingą ir saugią 
vidaus ir lauko 
aplinką. 

1.Visi Darželio 
bendruomenės savanoriai 
balandžio - gegužės 
mėnesiais organizuoja 
pavasario talkas ir atnaujina 
vidaus ir lauko žaidimų 
aikšteles inovatyviomis ir 
saugiomis priemonėmis. 
80%  aikštelių atnaujintos ir 
atitinka Higienos normas. 
2.Įstaigos personalo 
emocinio klimato tyrimas 
rugsėjo-spalio mėnesiais. 
Rezultatų aptarimas ir 
pristatymas pedagogų 
posėdžio metu lapkričio 
mėnesį. Tolesnių pokyčių 
numatymas. 
3.Projektinės veiklos 
gamtosaugine tema 
organizavimas 
priešmokyklinio ugdymo 
grupėse rugsėjo mėnesį. 
Projektus viešinti įstaigos 
svetainėje. 
https:www.lazdynelis.lt 

1. Darželio 
bendruomenė 
dalyvavo pavasario 
talkose balandžio- 
birželio mėnesiais, 
dažė, remontavo ir 
atnaujino visas lauko 
žaidimų aikšteles, 
edukaciniame sode 
sodino sodinukus. 
Grupių vidaus 
aplinka atnaujinta 
dalinai, nes 
nepakako lėšų. Visos 
vidaus ir lauko 
aikštelės atitinka 
Higienos normas. 
2. Gegužės mėnesį  
atliktas įstaigos 
emocinio klimato 
tyrimas ir rezultatai 
aptarti pedagogų 
posėdyje. 
Parengtas ir 
įgyvendinamas 
mikroklimato 
gerinimo planas. 
3.Priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai ir 
vaikai kartu su 
Santariškių darželiu 
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organizavo ir 
dalyvavo 
aplinkosauginio 
švietimo projekte ir 
atvirų techninių 
kūrybinių dirbtuvių 
veikloje. Projektas 
tęsiasi 
Planuojama aprašyti 
sėkmės istorijas ir 
viešinti darželio 
svetainėje.  

1.3. Specialiųjų 
ugdymosi 
poreikių vaikų 
integravimas į 
vaikų kūrybines ir 
menines 
ugdomąsias 
veiklas. 

Individualios vaikų 
pažangos 
stebėjimas, 
vertinimas ir 
tobulinimas 
reflektuojant spec. 
poreikių vaikų 
ugdymo(si) 
procesą.   

1.Balandžio- gegužės 
mėnesiais pagalbos vaikams 
darbo grupė atnaujina 
įnovatyvius veiklos 
metodus: įtraukųjį ugdymą 
ir STEAM metodą 
specialiųjų ugdymosi 
poreikių vaikų individualiai 
kūrybinei ir meninei veiklai. 
Birželio mėnesį atliekama 
veiklos refleksija ir 
atnaujinama programa. 
2. Bendradarbiaujant su PPT 
tarnyba 60% pedagogų įgys 
darbo su specialiųjų 
poreikių turinčiais vaikais 
patirtį, praturtins įtraukiojo 
ugdymo kompetencijas. 
 

1.Pagalbos vaikams 
darbo grupė 
atnaujino veiklos 
planą, praturtindama 
įtraukiojo ugdymo ir 
STEAM ugdymo 
metodais. Praturtėjo               
specialiųjų poreikių 
vaikų individuali, 
kūrybinė ir meninė 
veikla. Lauko 
žaidimų aikštelėse 
įrengtos kūrybinės 
dirbtuvės. 
Meninio ugdymo 
mokytoja ir 
auklėtojos sukuria 
repertuarą, 
dekoracijas ir 
kostiumus 
specialiųjų ugdymosi 
poreikių vaikų 
kūrybinei ir meninei 
veiklai. Rudenį vyko  
spektakliai. 
integruojant spec. 
poreikių vaikus. 
Spalio mėnesį  
atlikta veiklos 
refleksija ir papildyti 
veiklos planai. 
2.Bendradarbiavome 
su PPT tarnyba, 50% 
pedagogų dalyvavo 
mokymuose, 
siekdamos praturtinti 
įtraukiojo ugdymo 
kompetencijas,  

1.4. Vaikų 
sveikatos 

1. 70% pedagogų 
su savo ugdytiniais  

1. Neformaliojo ugdymo 
mokytoja kartu su grupių 

1. 70% pedagogų su 
savo ugdytiniais  
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saugojimas ir 
stiprinimas, 
panaudojant 
inovatyvius 
aktyvumą 
skatinančius 
metodus 

įsitraukia į 2021 
metų fizinio 
aktyvumo 
skatinimo projektą 
„Augu sveikas ir 
stiprus“, kuris 
padės skatinti vaikų 
fizinį aktyvumą ir 
sveikatos 
stiprinimą.  
2. 
Bendradarbiavimas 
su vaikų 
tėvais(globėjais), 
rengiant lauko 
erdvėse fizinio 
aktyvumo 
projektus spalio 
mėnesį , įtraukiant 
50% tėvų(globėjų). 
3. 30% sumažėjęs 
vaikų sergamumas, 
užtikrintas 
tinkamas vaikų 
fizinis krūvis. 
 

pedagogais ir specialistais 
parengė pavasario ir rudens 
sveikatingumą skatinantį 
projektą “Augu sveikas ir 
stiprus“, į kurį įsitraukė visi 
darželio pedagogai.  
2. Priešmokyklinio amžiaus 
vaikai su šeimomis rudenį 
įsijungs į sporto renginius, 
reflektuos  įspūdžius, 
3. Sveikatos priežiūros 
specialistai analizuoja vaikų 
mitybos įpročius, fizinio 
aktyvumo krūvio didinimo 
galimybes ir spalio mėnesį 
atliks sveikatos pokyčių 
analizę. 

įsitraukė į 2021 metų 
fizinio aktyvumo 
skatinimo projektą 
„Augu sveikas ir 
stiprus“, kuris padėjo 
skatinti vaikų fizinį 
aktyvumą ir 
sveikatos stiprinimą.  
2.Bendradarbiavome 
su vaikų 
tėvais(globėjais), 
rengiant lauko 
erdvėse fizinio 
aktyvumo projektus 
spalio mėnesį , 
įtraukiant 50% 
tėvų(globėjų). 
3. 30% sumažėjo 
vaikų sergamumas, 
užtikrintas tinkamas 
vaikų fizinis krūvis. 
 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  
2.1.  
2.2.Bendruomenės telkimas saugios ir 
emociškai turtingos vidaus ir lauko 
aplinkos turtinimui 

Dėl lėšų trūkumo dviejų grupių aikštelės  nebuvo 
atnaujintos 

2.3.Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų 
integravimas į kūrybines ir menines veikas 

Dėl pandemijos nebuvo surengti išvažiuojami 
spektakliai 

2.4.Vaikų sveikatos saugojimas ir 
stiprinimas, panaudojant inovatyvius 
aktyvumą skatinančius metodus 

Dėl pandemijos negalėjome įsijungti į miesto 
sporto renginius 

2.5.  
 
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.  
3.2.  
3.3.  
3.4.  
3.5.  
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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.    
4.5.    

 
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. 
7.2. 
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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.Priešmokyklinio, 
ikimokyklinio ir 
įtraukiojo ugdymo 
proceso tobulinimas  

Stiprinti 
žmogiškuosius 
išteklius, tobulinti 
pedagogų 
kvalifikaciją, 
siekiant vaikų 
ugdymosi 
pasiekimų 
pažangos. 
Įgyvendinti 
STEAM metodą 
ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo grupėse  

1. Keturi pedagogai dalyvauja 
kvalifikacijos tobulinimo 
programoje „Priešmokyklinio 
ugdymo programos atnaujinimas“, 
parengia atnaujintą PU planą ir 
priemones jo įgyvendinimui.  

2. Šeši pedagogai dalyvauja 
mokymuose „Įtraukiojo ugdymo 
metodų tobulinimas“ ir parengia 
projektą „Sėkmės istorijos“. 

3. Individualios kiekvieno vaiko 
padarytos pažangos fiksavimas du 
kartus per metus.  Pažanga i tolesni 
veiklos planai aptariami 
individualių pokalbių metu su vaikų 
tėvais. Įsitraukia 70 proc. šeimų. 

4. Įrengtos STEAM erdvės  80 proc 
grupėse ir 50 procentų lauke 

8.2.Ugdymui palankaus 
emocinio mikroklimato 
užtikrinimas   

Kurti pozityvius 
santykius 
bendruomenėje,  
konfliktines 
situacijas spręsti 
pasitelkiant 
psichologą 

1. Rugsėjo mėnesį atliekamas  įstaigos 
mikroklimato tyrimas ir spalio 
mėnesį pedagogų tarybos posėdyje 
aptariami mikroklimato  tobulinimo 
būdai.  

2. Personalo mokymai: Psichologo 
seminarai „Konfliktai ir jų 
sprendimo būdai“, „Kaip valdyti 
stresą“. Mokymuose dalyvauja 90 
proc. pedagogų 

3. 4 pedagogai su savo ugdytiniais 
dalyvauja programoje „Zipio 
draugai“ ir  atnaujina ugdymo 
priemones vaikų saugios emocinio 
aplinkos  ugdymui. 

8.3. Finansinio 
raštingumo tobulinimas 

Finansinių išteklių 
racionalus ir 
ekonomiškas 
panaudojimas 

1. Du kartus per metus rengiami 
finansinio raštingumo  mokymai 

2.  Kartą per ketvirtį išanalizuoti 
finansinių išteklių ir priemonių 
panaudojimą ir būdus tolesniam 
racionaliam  lėšų ir priemonių 
naudojimui 

3.  Biudžetinių metų pabaigoje 
nenumatomas lėšų trūkumas.  
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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.Karantinas  
9.2.Personalo sergamumas 
9.3. 

 
VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: ___________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
___Įstaigos tarybos pirmininkė________________                  _Jolita Vaičiulėnienė________________         
__________ 
(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) 
 
 


