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PRIENŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SAULUTĖ“     
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METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 
2020-01-20 Nr. ________  

(data) 
____Prienai_____ 

(sudarymo vieta) 
 

ĮŽANGA 
MOKYKLOS VIZITINĖ KORTELĖ 

 
       Darželyje 2019 m. rugsėjo 1 d. duomenimis ugdomi 105 ugdytiniai: 25 ankstyvojo amžiaus (2 
grupės) ir 80 ikimokyklinio amžiaus (4 grupės).  
       Įstaigoje rugsėjo 1 d. duomenimis dirba 27 darbuotojai, iš jų 13 pedagogų (įskaitant vadovą ir 
pavaduotoją ugdymui). 
       Ugdytinių skaičiaus kaita:  

Mokslo metai Ugdytinių 
skaičius įstaigoje 

Ankstyvojo 
amžiaus 

Ikimokyklinio 
amžiaus 

Priešmokyklinio 
amžiaus 

2015 – 2016 98 20 58 20 
2016 – 2017 95 25 52 18 
2017 – 2018 104 26 58 20 
2018 – 2019 93 25 68 - 
2019 – 2020 105 25 80 - 

      Turto ir lėšų administravimas, papildomų finansinių išteklių pritraukimas. 
      Iniciavau ir užtikrinau mokymo priemonių pirkimą iš mokymo lėšų už 2400 Eur. Gyventojų pajamų 
mokesčio paramos surinkta 625,07 Eur., už virtuvės patalpų ir įrangos nuomą gauta 2157,32 Eur., pagal 
Sveikatos rėmimo specialiąją programą gauta 25600 Eur. (vaikų žaidimų aikštelė 19992,83 Eur., už 
likusius kitas inventorius). 
       Užtikrinau, kad 2019 m. biudžeto planas įvykdytas 99,99%. 2019 m. biudžeto planą sudarė 382500 
Eur.: 
- Darbo užmokesčio lėšos 252600 Eur. (mokymo lėšos 106800 Eur., savivaldybės 145800 Eur.). 
- Socialinio draudimo įmokos sudarė 5600 Eur. 
- Prekės ir paslaugos 82200 Eur. (mityba 36100 Eur., medikamentai 100 Eur., ryšių paslaugos 900 

Eur., apranga ir patalynė 2400 Eur., komandiruotės 100 Eur., remonto ir eksploatacijos  išlaidos 
1500 Eur., kvalifikacija 600 Eur., komunalinės paslaugos 24200 Eur., IKT prekės ir paslaugos 900 
Eur., kitos prekės ir paslaugos 15400 Eur.) 

- Darbdavių socialinė parama sudarė 1900 Eur. 
- Ilgalaikio turto įsigijimas 40200 Eur. 

 
 Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. 

rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T3-236 pritartai ir Prienų l.-d. „Saulutė“ direktoriaus 2019 m. rugsėjo 30 
d. įsakymu Nr.(1.3)-V-64 patvirtinta ikimokyklinio ugdymo programa „Saulės zuikučiai“. 
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Kasdieninė veikla planuojama nuosekliai, tikslingai pildant naujai parengtą ugdomosios veiklos 
savaitės planą, pagal metodą „Plaukimo takelis“, orientuojantis į galutinį vaiko pasiekimų rezultatą 
įgyvendinus uždavinius. 

Du kartus per metus (rudenį ir pavasarį) atliekamas ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų 
pažangos ir pasiekimų vertinimas, vadovaujantis LR ŠMM Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų 
aprašu. Jis fiksuojamas 2018 m. rugsėjo mėn. pasirengtose ir pasitvirtintose 2 pasiekimų fiksavimo ir 
vertinimo formose: „Individualūs vaiko ugdymo(si) pasiekimai“ ir „Grupės ugdytinių ugdymo(si) 
pasiekimai“. Mokslo metų pabaigoje pedagogai parengia vaikų ugdymosi pasiekimų apibendrinimo 
ataskaitas, kurios aptariamos Mokytojų tarybos posėdyje. Į ataskaitose padarytas išvadas 
atsižvelgiama rengiant metinį įstaigos Veiklos planą. 
 

 
I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO, METINIO VEIKLOS PLANO BEI PRIEMONIŲ MOKINIŲ 
PASIEKIMAMS GERINTI ĮGYVENDINIMAS 

 
(Trumpai aptariama  švietimo įstaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir pateikiami 

svariausi rezultatai bei rodikliai, priemonės mokinių pasiekimams gerinti bei jų rezultatai) 
         Strateginio 2019–2021 m. veiklos plano prioritetai yra: švietimo paslaugų kokybė, glaudus 
bendradarbiavimas su tėvais, saugios, sveikos vaikų ugdymo(si) aplinkos kūrimas. Jų įgyvendinimui 
numatyti tikslai: 1. Gerinti švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą tobulinant ugdytinių tėvų 
ir pedagogų bendradarbiavimą ugdymo procese. 2. Kurti saugią, sveiką, vaiko ugdymą(si) 
skatinančią aplinką ir tapti sveikatą stiprinančia įstaiga. 
         Šiems tikslams įgyvendinti buvo numatyti šie uždaviniai: 
1.1. Parengti naują ikimokyklinio ugdymo programą „Saulės zuikučiai“ ir siekti jos 
kokybiško  įgyvendinimo; 1.2. Didinti ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo prieinamumą; 1.3. Atrasti 
naujų, šiuolaikiniams tėvams patrauklių informacijos perteikimo būdų bei bendravimo ir 
bendradarbiavimo formų; 2.1. Užtikrinti higienos normų reikalavimų laikymąsi; 2.2. Formuoti sveikos 
gyvensenos įgūdžius ir tenkinti prigimtinį vaikų poreikį judėti; 2.3. Turtinti įstaigos materialinę bazę, 
kuriant dinamišką, atvirą, funkcionalią, ugdymo(si) aplinką. 
  
         Parengta nauja ikimokyklinio ugdymo programa „Saulės zuikučiai“, ugdymo turinys tapo 
įdomesnis ir patrauklesnis, patenkinti grupės ir individualūs vaikų ugdymosi poreikiai. 
         Kasdieninė veikla planuojama nuosekliai, tikslingai pildant naujai parengtą ugdomosios veiklos 
savaitės planą, pagal metodą „Plaukimo takelis“, orientuojantis į galutinį vaiko pasiekimų rezultatą 
įgyvendinus uždavinius. 
         Ugdymo procesas vertintas pagal patvirtintą 2018–2019, 2019–2020 m. m. pedagoginio darbo 
priežiūros planą. Gerinant ugdymo kokybę, sudarytos sąlygos kiekvienam vaikui patirti sėkmę. Vaikai 
buvo ugdomi atsižvelgiant į individualias jų savybes, gebėjimus, ugdymo šeimoje tradicijas ir vaikų 
patirtį. Ypatingas dėmesys skiriamas įvairių vaiko galių harmoningam asmenybės plėtojimui(si), 
kūrybiškumo ugdymui. Planuojant ugdomąsias veiklas, atsižvelgta į būtinų gyvenimui ir sėkmingam 
ugdymui(si) kompetencijų ugdymą, etnokultūros tradicijų, kūrybiškumo puoselėjimą, meilę tėviškei, 
gamtai. Siekiant įgyvendinti įvairovės principą, parenkami patrauklūs, skatinantys ugdytinius veiklai 
ugdymo metodai, priemonės. Ugdant ir plėtojant įvairias kompetencijas, sutelktos bendruomenės narių 
darbo grupės dokumentų rengimui, projektų rengimui ir įgyvendinimui, įvairių renginių, švenčių 
organizavimui, bendradarbiaujama su ugdytinių šeimomis, kitais socialiniais partneriais. 
          Vykdant įstaigos „Giluminį“ auditą darbo grupė pasirinko tirti du veiklos rodiklius: 2.2. 
„Ugdymosi(si) turinio ir procedūrų planavimas“ ir 6.3. „Mokyklos vadovų veiklos veiksmingumas“. 
Pagalbiniai rodikliai giluminei analizei atlikti pasirinkti: 2.2.3. „Metodinė pagalba planavimui“ ir 6.3.2. 
„Mokyklos atstovavimas ir reprezentavimas“. Atlikus anketinę  pedagogų apklausą, pagal 
Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodikoje pateiktas iliustracijas ir dokumentų analizę 
nustatyti veiklos rodiklių privalumai ir trūkumai, numatytos tobulintinos sritys. Siekiant kokybiško 
planavimo numatyta taikyti aktyvius konsultacijų metodus, parengti kokybiško planavimo pavyzdžių 
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aplankalą, kuriuo metodiniame kabinete galėtų naudotis pedagogai, įsigyti naujausios metodinės 
literatūros bei informacinės medžiagos ir organizuoti seminarą planavimo klausimais. 
          Įstaigai persikėlus į naujas patalpas bus atidarytos 2 papildomos ikimokyklinio ugdymo grupės 
ir patenkintas visų vaikų, norinčių patekti į ugdymo įstaigą, poreikis. 
          Lopšelyje-darželyje didelis dėmesys skiriamas pedagogų ir tėvų bendravimui ir 
bendradarbiavimui. Patvirtintas  Prienų lopšelio-darželio ,,Saulutė“ Tėvų (globėjų)  informavimo 
tvarkos aprašas, Tėvų (globėjų) informavimo ir švietimo veiksmų planas. Ugdytinių tėvai įtraukiami į 
ugdymo procesą, vykdomas tėvų švietimas, organizuojami grupių tėvų susirinkimai, teikiama socialinė 
pagalba ir parama ugdytinių šeimoms, veikia grupių tėvų komitetai. Grupės tėvų susirinkimuose 
kalbama aktualiais klausimais: aptariamas vaikų ugdymas(is), pristatomos ugdymo programos.  
          Lopšelyje-darželyje visus mokslo metus vykdomas projektas „Atverkime duris į profesijų 
pasaulį“, tokiu būdu įtraukiant tėvelius į ugdomąjį procesą lankantis vaikams jų darbovietėse. 
          2019 m. gegužės 23 d. ugdytiniams ir jų tėveliams organizuota išvyka į Kauno T. Ivanausko 
zoologijos muziejų, kurios metu vyko edukacija „Drambliukas turi dideles ausis, o kas neturi uodegos?“ 
ir buvo susipažindinama su muziejaus ekspozicijomis. 
          Bendradarbiaujant su Visuomenės sveikatos biuro specialiste organizuotos veiklos ugdytinių 
sveikos gyvensenos įgūdžių formavimui. Sveikos ir saugios gyvensenos ugdymo programa „Augu 
saugus, sveikas, stiprus“ integruota į ugdymo procesą. 
          Siekiant patenkinti prigimtinį vaikų poreikį judėti ir ugdyti sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus 
Prienų lopšelis-darželis „Saulutė“ 2018–2019 m. m., 2019–2020 m. m. dalyvauja:  
          Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės“; 
          Lietuvos futbolo federacijos ilgalaikės masinio futbolo užimtumo programos „Sugrąžinkime 
vaikus į stadionus“ ikimokyklinio ugdymo įstaigoms skirtame projekte „Futboliukas. Kiškis Hansas 
žaidžia futbolą“. 
          2019 m. iš projekto „Futboliukas“ gauta paramos: futbolo kamuolių, poroloninių kamuolių, 
marškinėlių, užduočių knygelių. 

 
 

 
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. Dalyvauti 
įstaigos pastatų, 
esančių Kauno g. 
2C, Prienai 
renovacijos 
veiklose, 
įgyvendinant 
projektą „Prienų 
lopšelio-darželio 
„Saulutė“ 
modernizavimas 
didinant paslaugų 
prieinamumą“ 

1.1.1. 
Bendradarbiaujant su 
Prienų rajono 
savivaldybės 
administracijos 
Investicijų ir Statybos 
ir ekonominės plėtros 
skyrių specialistais ir 
vedėjais bei pastatų 
renovaciją 
atliekančiais 
rangovais bus 
sėkmingai 
įgyvendinamos 
pavestos užduotys. 

1.1.1.1. Pateikti 
investicijų bei statybos ir 
ekonominės plėtros 
skyrių specialistams visą 
reikalingą informaciją. 
 
 
 
 
 
1.1.1.2. Pagal poreikį 
dalyvauti darbo grupių 
susitikimuose, 
susijusiuose su įstaigos 

Dalyvavau susitikimuose, 
telefonu ir elektroniniu paštu 
nuolat  bendravau su 
Investicijų skyriaus vedėja 
V. Stasytiene ir Statybų ir 
ekonominės plėtros skyriaus 
vedėju R. Želviu, vėliau T. 
Žvirbliu bei skyriaus 
specialistais: A. Seiliumi ir 
D. Sodaičiu. 
Dalyvavau visuose 
susitikimuose (apie kuriuos 
buvau informuota) su 
įstaigos išorės ir vidaus 
renovacijos darbus 
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pastatų, esančių Kauno g. 
2C, renovacija. 

vykdžiusiomis įmonėmis dėl 
atliekamų darbų. 
   

1.2. Palankaus 
vaiko sveikatai 
maitinimo 
organizavimo 
užtikrinimas. 

1.2.1. 
Bendradarbiaujant su 
Prienų valstybinės 
maisto ir veterinarijos 
tarnybos specialistais 
ir vaikų maitinimą 
vykdančia įmone bus 
užtikrinamas 
palankus vaikui 
maitinimo 
organizavimas. 

1.2.1.1.Gilinsiu turimas 
žinias vaikų maitinimo 
organizavimo klausimais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.1.2.Bendradarbiaujant 
su Darželio taryba aptarti  
ir priimti sprendimą vaikų 
maitinimo organizavimo 
klausimu 2019 m. liepos 
31 d. pasibaigus sutarčiai 
su įstaigoje vaikų 
maitinimą vykdančia 
įmone. 
1.2.1.3. Bus atliekama 
vaikų maitinimo 
organizavimo stebėsena 
ir fiksavimas į šią veiklą 
įtraukiant įstaigos 
bendruomenę. 

Analizavau dokumentus 
reglamentuojančius vaikų 
maitinimo organizavimą: 
Vaikų maitinimo 
organizavimo tvarkos aprašą 
ir Valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos 
Rekomendacijas 
ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo 
įstaigų valgiaraščių 
sudarymui.  
Konsultavausi su Prienų 
maisto ir veterinarijos 
tarnybos vyriausiąja 
specialiste-maisto inspektore 
Aušra Valaikiene. 
Buvo pratęsta sutartis su 
vaikų maitinimą įstaigoje 
vykdančia įmone UAB 
„Sotega“ vieneriems metams 
iki 2020 m. liepos 31 d. 
 
 
 
 
Atlikta vaikų maitinimo 
organizavimo proceso 
stebėsena ir skirti žodiniai 
įspėjimai. 
Atlikta pedagogų ir jų 
padėjėjų apklausa apie 
vaikams patiekiamų 
patiekalų kokybę, 
suvalgomų ir išmetamų 
patiekalų kiekį.   

1.3.Skatinti tėvų 
ir pedagogų 
bendradarbiavimą 
bei komandinį 
darbą. 

1.3.1. Tėvai ir 
pedagogai pagal 
kompetencijas įgis 
naujų arba tobulins 
turimas pedagogines 
ir psichologines 
žinias. 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.1.1. Pedagogai tobulins 
žinias vaikų ugdymo 
klausimais. 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogams sudarytos 
galimybės tobulinti 
kvalifikaciją vaikų ugdymo 
ir pažinimo klausimais. 
Įstaigai nupirkta ilgalaikė 
kvalifikacijos tobulinimo 
programa „Darželių 
bendrystės erdvė“ (MB 
„Švietimo edukatoriai“)  
Visi pedagogai, išskyrus 
vieną, lankėsi daugiau kaip  
dvejuose seminaruose ir 
konferencijose rajone ir 
respublikoje. 
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1.3.2. Tėvai ir 
pedagogai sustiprins 
komandinį darbą 
bendrų veiklų metu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.2. Bus 
organizuojami mokymai, 
seminarai, diskusijos viso 
darželio tėvams 
aktualiomis temomis. 

 

 

1.3.1.3. Bus siūlomi 
užsiėmimai individualiai 
kiekvienos grupės 
bendruomenei ar 
atskiriems tėvams 
aktualiomis temomis.  

 

 

 

 

 

1.3.2.1. Tėvai teiks 
pasiūlymus dėl 
pageidaujamų veiklų. 

 
 
 
 
 
 
 
1.3.2.2. 
Bendradarbiaujant visai 
įstaigos bendruomenei 
bus organizuojamos 

Rajono ikimokyklinio 
metodinio būrelio 
pasitarimuose dalyvavo apie 
78 proc. įstaigos pedagogų. 
Rajono ikimokyklinio 
metodinio būrelio 
pasitarimuose 2019 metais 
pranešimus skaitė auklėtoja-
metodininkė A. Kreivėnė, 
auklėtoja L. Kubilienė, 
auklėtoja L. Revinskienė. 
Prienų rajono pedagogų 
metodinių darbų parodai 
„Mokau(-si) mokytis. Mano 
sėkmės istorija“ auklėtojos 
pristatė 7 metodinius darbus. 
 
Du kartus per metus buvo 
organizuojami grupių tėvų 
susirinkimai, kuriuose 
auklėtojos pristatė 
pranešimus aktualiomis 
temomis, vyko diskusijos, 
buvo išrinkti grupių tėvų 
aktyvai. 
 
Ugdytinių tėvų įtraukimas į 
ugdymo procesą buvo 
vykdomas vadovaujantis 
Tėvų (globėjų) informavimo 
ir švietimo veiksmų planu ir 
aptariant metodinės grupės 
pasitarime. 
Visus mokslo metus 
vykdomo projekto 
„Atverkime duris į profesijų 
pasaulį“ metu vaikai lankėsi 
tėvų darbovietėse. 
 
2019 m. gegužės 23 d. 
ugdytiniams ir jų tėveliams 
organizuota išvyka į Kauno 
T. Ivanausko zoologijos 
muziejų, kurios metu 
dalyvavo edukacijoje 
„Drambliukas turi dideles 
ausis, o kas neturi uodegos?“ 
ir susipažino su muziejaus 
ekspozicijomis. 
 
Organizuojant šventes, 
projektus, akcijas didelis 
dėmesys buvo skiriamas 
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bendros veiklos įstaigoje 
ir už jos ribų (projektai, 
šventės, akcijos išvykos).  

Tėvelių dalyvavimui šiose 
darželio veiklose. 
Vykdant įvairias veiklas 
atskirose grupėse tėveliai 
dalyvaudavo gausiau, 
rodydavo iniciatyvą, kartais 
iš anksto  aptarę su 
pedagogu suorganizuodavo 
ir vesdavo veiklas patys.  
 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  
2.1.  
2.2.  
2.3.  
2.4.  
2.5.  

 
3. Užduotys ar 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. Įstaigos ugdomosios aplinkos 
gerinimas. 

Pateikta Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 
rėmimo specialiosios programos priemonės paraiška, gautos 
lėšos vaikų žaidimų aikštelėms įsigyti.    
2019-09-12 sudaryta viešojo darbų pirkimo-pardavimo sutartis 
su UAB „Traida“ Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ žaidimų 
aikštelės įrenginių, įrengimo ir sertifikavimo pirkimui. 
2019-12-12 vaikų žaidimų aikštelės įrengtos ir sertifikuotos. 

3.2. Įstaigos infrastruktūros 
gerinimas užtikrinant vaikų 
saugumą. 

2019-07-30 sudaryta viešojo darbų pirkimo-pardavimo sutartis 
su UAB „Gormeta“  Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ 
teritorijos aptvėrimo pirkimui.  
Buvo atliekama nuolatinė tvoros tvėrimo darbų kokybės 
kontrolė, buvo surašyta pretenzija dėl nekokybiškai atliekamų 
teritorijos aptvėrimo darbų.  
2019-10-31   buvo užbaigti teritorijos aptvėrimo darbai ir 
pasirašytas priėmimo perdavimo aktas. 

 
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 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 

 
5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 
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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. Patobulintos kompetencijos 

6.1.1. 2019 m. kovo-balandžio mėn. du kartus per savaitę dalyvavau Erasmus+ programos projekto 
„Novatoriškų ugdymo(si) praktikų taikymas gerinant mokinių mokymosi pasiekimus“ anglų kalbos 
kursuose.  
6.1.2. 2019-03-21 6 akad. val. Darželių bendrystės erdvės regioninėje konferencijoje Kėdainiuose. 
6.1.3. 2019-04 7–13 d. dalyvavau Erasmus+ programos projekto „Novatoriškų ugdymo(si) praktikų 
taikymas gerinant mokinių mokymosi pasiekimus“ mokymuose Ispanijoje, Valensijoje. 
6.1.4. 2019-04-24 6 akad. val. konferencijoje „Gera mokykla kiekvienam. Susitelkime!“. 
6.1.5. 2019-05 15–16 d. edukacinėje išvykoje „Rezultatais grįsto mokymo patirtis Estijos švietimo 
įstaigose“. 
6.1.6. 2019-11-07 6 akad. val. nacionaliniame ikimokyklinio ugdymo forume: Vaikystės pasaulis 2.0. 
Besimokančių darželių tinklo jungtys. 
6.1.7. 2019-12-13 6 akad. val. edukacinėje išvykoje-seminare „Edukacinių erdvių įtaka ugdymo 
kokybei. Patirtinis ugdymas matematikos pamokose“. 
6.2.1. 2019-10-10 dalyvavau respublikiniame „Lyderių laiko“ alumnų susitikime „Lyderystės svarba 
ankstyvajame ugdyme“,  pristačiau mūsų rajono ir mūsų įstaigos patirtį tema „Prienų lopšelio-darželio 
„Saulutė“ lyderystės iššūkis - kūrybiškumo ugdymas kitaip“. Po pranešimo moderavau vykusią 
diskusiją. 

 
7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. 
7.2. 
7.3. 

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

 
IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

8. 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) 
 
9. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 
______________________                 __________            _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                        (vardas ir pavardė)                    (data) 
pareigas įgyvendinančios institucijos  
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(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 
pareigos) 
 
Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 
IV SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

10. 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) 

10.1.   
10.2.   
10.3.   
10.4.   
10.5.   

 
11. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 
turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

11.1. 
11.2. 
11.3. 

 
 
______________________                 __________           _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                            (vardas ir pavardė)                    (data) 
pareigas įgyvendinančios institucijos  
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 
pareigos) 
 
Susipažinau 
____________________                 __________                 _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 
 
 
 


