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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

8. STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

2021 metų įstaigos metiniai tikslai: 

 

     1.Užtikrinti ugdomosios veiklos kokybės pažangą , ugdant vaikų bendrąsias kompetencijas. 

     2. Užtikrinti sėkmingą ir kokybišką įstaigos veiklos proceso organizavimą. 

3. Kolegialaus bendradarbiavimo ir socialinės partnerystės plėtojimas. 

    1 Lopšelio-darželio „Gintarėlis“ tikslas- teikti kokybišką, atitinkantį vaiko poreikius, 

gebėjimus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, užtikrinant ugdymo tęstinumą, kokybiškas 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, vaikams formuojant vertybines sveikos ir 

saugios gyvensenos nuostatas, bendraujant ir bendradarbiaujant su šeima ir socialiniais 

partneriais. Įgyvendinant šį tikslą Lopšelio-darželio bendruomenė vykdė 2021 m. strateginį planą 

metinį planą, siekė kiekybinių ir kokybinių pokyčių. Siekiant užtikrinti ugdymo proceso kokybę, 

darbuotojų veiklą reglamentuojančių dokumentų atitikimą pasikeitus teisės aktams, sudarant 

ugdytiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai palankias darbo sąlygas, bendruomenės narių 

informavimą ir profesinį tobulėjimą, inicijuota, organizuota ir atnaujinti vidaus veiklą 

reglamentuojantys dokumentai, kurie patvirtinti Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymais. Įdiegta 

elektroninė valdymo sistema „Elis“. Lopšelis-darželis „Gintarėlis“ – įstaiga, kurioje ugdomi 

lietuvių, lenkų ir rusų tautybės vaikai, todėl puoselėjamos tautų kultūros, tradicijos, papročiai, 

švenčiamos tautinės šventės. Ugdymas remiasi tautų kultūrų vertybių puoselėjimu: tautų 

tradicijomis, papročiais, kultūros paveldu ir pagarba. Lopšelyje-darželyje dirba specialistų 

komanda: psichologas, socialinis pedagogas, 3 logopedai,  2 fizinio lavinimo pedagogai, 2 



meninio ugdymo mokytojai. Efektyviam darbui pasiekti sukurtos ir veikia darbo grupės. Grupėse 

vyko diskusijos apie švietimo pagalbos vaikui teikimo kokybę, Vaiko Gerovės komisijos priimti 

nutarimai skatino į pagalbos teikimą aktyviau įtraukti mokytojus, ugdytinių tėvus, siekti glaudaus 

bendradarbiavimo šalinant vaiko(ų) kalbos ir kalbėjimo sutrikimus.Kuriama moderni, saugi, 

sveika aktyvinanti ugdymo(si) ir darbo aplinka. Ugdomoji veikla vyksta ne tik darželio 

teritorijoje, bet ir kitose miesto erdvėse.. Įstaigos pedagogai su ugdytiniais nuotoliniu būdu 

dalyvauja Vilniaus miesto ir respublikos įstaigų organizuojamose parodose, konkursuose, 

festivaliuose, edukacinėse veiklose. Ugdymo įstaigoje buvo minimos įvairios įsimintinos dienos 

kurios skatino vaikus ugdytis naujus patirties kaupimo ir problemų sprendimo būdus: naujo 

paiešką, diskusiją, tyrinėjimus, susipažinti su sveikos mitybos principais:  Bičių diena, tarptautinė 

muziejų diena, Lietuvos vardo diena, 40 - ties paukščių diena, Dauno sindromo diena, pasaulinė 

košės diena, Draugo diena ir kt. 

Suvokus ekologinių problemų globališkumą, ypatingas dėmesys buvo skiriamas 

ekologinės sampratos formavimui, integruojant ekologiją į ugdymo procesą, ugdomąją veiklą. 

Darželyje vyko pasaulinės aplinkos tvarkymo dienos minėjimas. Paminėta diena be 

automobilio, vaikai atrado daug alternatyvių susisiekimo priemonių, kurias renkantis galima 

prisidėti prie gamtos tausojimo.  

Organizuotos įvairios savaitės: kalbos savaitė „Gražių žodžių karalystė. Inovatyvi savaitė 

„Atrask savo super galią", vaikai tyrinėdami gamtą, atrado jos paslaptis ir grožį, vaikai 

praplėtė žinias sveikatingumo klausimais, papildė žinias apie saugų elgesį gamtoje, buityje, 

kelyje, atrado savo supergalias. Edukacinė „Magiškoji STEAM laboratorija”, sveikatingumo ir 

kūrybinės raiškos savaitės „Rudens gėrybių kraitė“. Saugumo savaitė „Aš žinau ir padedu 

draugams“. Tiriamoji meninė kūrybinė veikla „Kuriu rudeniu”, Žaidimų savaitė „Žaidimai 

moko”, kurių metu vaikai praplėtė vaidmeninio žaidimo patirtį, realizavo svarbiausius savo 

poreikius: kūrybos, pažintinius, praktinio veiksmo, bendravimo ir judėjimo. Potyrių savaitė 

„Kuriu ir atrandu”. Organizuota veiksmo savaitė „Be patyčių“. Darželis prisijungė prie 

kasmetinės Šiaurės šalių literatūros savaitės, vaikai knygeles skaitė netradicinėje erdvėje, stiprėjo 

vaikų susidomėjimas knygomis. 

Sužaisti naratyviniai žaidimai pagal perskaitytą istoriją „Kelionė į Tandadriką. Vykstant 

tarptautiniam ekologijos projektui, kartu su projekto dalyviais buvo žaidžiamas naratyvinis 

žaidimas „Žiogas ir skruzdė”. Žaidimų metu lavėjo vaikų kūrybiškumas, motyvacija, vaizduotė, 

valia, stiprėjo savireguliacija. 

Organizuotos edukacinės ekskursijos po Jamonto parką, Baltupių mokyklos stadioną, organizuoti 



žygiai pėsčiomis, įvairias lankytinas vietas. Pedagogės su ugdytiniais aktyviai dalyvavo 

edukacinėse išvykose: Žaislų muziejuje, Trakų pilyje, Nacionaliniame operos ir baleto teatre, 

Vilniaus teatro „Lėlė” muziejuje, Traukinių muziejuje, VU Zoo muziejuje, Valstybės pažinimo 

centre. Ugdomoji veikla buvo efektyvesnė, patrauklesnė, išaugo vaikų pasiekimai: kritinis ir 

kūrybinis mąstymas, gebėjimas spręsti problemas, iniciatyvumas. Stebėdami, tyrinėdami aplinką, 

aktyviai veikdami vaikai ugdėsi norą pažinti aplinką, suvokė joje vykstančių procesų vientisumą 

ir harmoniją. Mokyklos bendruomenė sutelktai ir atsakingai vykdė įsipareigojimus, įgyvendinant 

pagrindinius veiklos tikslus ir uždavinius, užtikrino kokybiškas švietimo paslaugas kontaktiniu ir 

nuotoliniu būdu: organizavo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo program įgyvendinimą 

per elektronines nuotolines platformas, rengė nuotolinio ugdymo užduotis vaikams, bendravo ir 

bendradarbiavo su kolegomis, ugdytinių tėvais vaiko ugdymo(si), sveikatos stiprinimo, 

laisvalaikio, aktyvios veiklos organizavimo klausimais. Pedagogai dalyvauja „Tęsk" 

pedagoginėje stažuotėje,  mentorystės pagrindais teikia pagalbą mažesnę patirtį turintiems 

pedagogams, teikdami praktinę bei metodinę pagalbą. 

         2. Vyko administracijos, darbuotojų ir Įstaigos tarybos posėdžai, kuriuose aptarta 

veiklos plano įgyvendinimas, vadovo veiklos ataskaitos, įstaigai skirtų lėšų panaudojimas. 

Sudarytos darbo grupės padėjo organizuoti veiklas, siekti plano įgyvendinimo tikslingumo, 

veiksmingumo ir rezultatyvumo. Su darbuotojais sistemingai aptariama Lopšelio-darželio veikla, 

numatyti pokyčiai jos efektyvumui bei tobulinimui. Darbuotojams sudarytos sąlygos dalyvauti 

visose Įstaigos veiklose įgyvendinti savo sumanymus ir pasiūlymus, tobulinti profesinę 

kvalifikaciją. Siekiant užtikrinti sėkmingą ir kokybišką įstaigos veiklos proceso organizavimą, 

komunikavimą darbuotojams vyko mokymai: „Ikimokyklinio ugdymo įstaigos įvaizdžio 

formavimas” lektorius K. Trakšelys. „Stresinių situacijų valdymas ir darbas su sudėtingais 

interesantais” lektorius J. Belte. Projektas „Mokomės gyventi draugiškai” (6 seminarų ciklas) 

vedė darželio psichologė J. Baltuškienė. Pedagogai įgijo žinių, praktinių gebėjimų ir naujų 

įžvalgų apie vaikų ugdymą bei savo pačių emocijų valdymo metodikas. 

3. Įstaigoje išplėtota savivaldos institucijų veikla: aktyviai veikia „Apskrito stalo diskusijų 

klubas“, kur tėveliai teikia idėjas, siūlo sprendimus dėl aplinkos kūrimo, bendrų projektų 

rengimo, lėšų panaudojimo, renginių organizavimo ir kt., plėtojama pasidalytoji lyderystė. Tėvų 

iniciatyvos padeda įstaigai tobulėti, siekti geresnės ugdymo kokybės ir bendradarbiavimo. Dažnai 

tėvai patys siūlo pagalbą, prisideda prie įstaigos įvaizdžio formavimo. Įstaiga yra laimėjusi du 

Erasmus+ projektus „Orffo metodo taikymas ikimokykliniame ugdyme” ( Turkija, Rumunija ir 

Lietuva) ir Erasmus+ ir eTwinning projektas „EcoLogiClimate“(Estija, Italija, Ispanija, Turkija ir 



Lietuva). Lopšelyje-darželyje vykdomi: LEGO projektas „STEAM idėjų plėtojimas integruojant 

inovatyvią „LEGO Education“ metodiką ikimokyklinio ugdymo įstaigose“, ilgalaikis sveikos 

gyvensenos ugdymo projektas „Sveikatiada.  Dalyvauja projekto nuolatinėje veikloje “Rūšiuoju 

ir tvarkausi”. Erasmus + „Naratyvinės žaidimo ir mokymosi erdvės. Lopšelio-darželio mokytojų 

komandos vyksta į užsienio šalis, rengia metodikas, kurias  pristato.  Mokytojai veda atvirus 

užsiėmimus, teikia konsultacijas Vilniaus miesto ir Lietuvos mokytojams. Įstaiga atvira 

socialiniams partneriams, plačiai bendradarbiaujama su Lietuvos ikimokyklinio ugdymo 

lopšeliais-darželiais „Gintarėliai“, kitais partneriais. Bendradarbiavimo ryšiai su kitomis Lietuvos 

ir Vilniaus miesto institucijomis tikslingi, teigiamai veikiantys lopšelio-darželio veiklą, 

skatinantys įstaigos bendruomenę tapti besimokančia bendruomene. Bendradarbiaujant  su 

socialiniais partneriais siekiama efektyvesnės pagalbos vaikui, šeimai ir pedagogui. . Kiekvienais 

metais darželio bendruomenė įsitraukia į gerumo akciją „Pradžiuginkite vienišus žmones" ir 

dovanoja įvairias vaikų su tėveliais paruoštas dovanėles, kurios įteikiamos Vilniaus Socialinės 

globos namuose gyvenantiems senjorams. 

Uždavinių įgyvendinimo rezultatai rodo, kad Įstaigoje veikla buvo organizuota 

veiksmingai, tenkinant vaikų poreikius ir atsižvelgiant į tėvų lūkesčius. Vaikų pasiekimų ir 

pažangos, vidaus įsivertinimo rezultatai tikslingai panaudoti veiklos tobulinimui, strateginių, 

metų veiklos planų, projektų, programų numatymui.  

Įstaigos veiklą kontroliuojančios institucijos 2021 metais pažeidimų nenustatė. Lopšelio-

darželio išlaikymui skirtos lėšos buvo naudojamos racionaliai ir taupiai, siekiant pagerinti 

materialinę bazę, sprendimai derinami su įstaigos savivaldos institucijomis, bendruomene. 

 

 

 

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 Gerinti 

priešmokyklinio 

ugdymo kokybę, 

diegiant mąstymo 

kultūrą per 

patyriminio 

Inicijuoti 

priešmokyklinio 

ugdymo proceso 

tobulinimą, 

įrengiant 

edukacines 

Organizuota ne mažiau kaip 

5 priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų susitikimai savo 

veiklos reflektavimui, 

mokymui(si) ir veiklos 

Organizuoti  5 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojų 

susitikimai savo 

veiklos 

reflektavimui, 



mokymo(si) 

praktiką, pasitelkiant 

vaizdinius įrankius 

(mąstymo 

žemėlapius, 

schemas, mąstymo 

kepures), sukuriant 

pažintines, 

tiriamąsias erdves, 

saugiai ir 

veiksmingai 

pritaikant 

netradicines fizines 

veiklas. 

priemones, kurios 

aktyvins vaiką 

veikti, bandyti, 

tyrinėti visais 

pojūčiais, mąstyti ir 

kt. Parinkti 

tikslingas veiklas, 

žadinančias 

vaikų domėjimąsi 

ir patirties 

kaupimą, nuolatos 

išlaikant vaiko 

gabumus ir 

pažangą atitinkantį 

iššūkių lygį. 

 

tobulinimui. 

Rezultatų apibendrinimui 

atliktas priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

nuomonės tyrimas 2021 m. 

gegužės mėn.. 90 proc. bus 

patobulinti ugdytinių 

mąstymo įgūdžiai, 

sustiprintas pasitikėjimo 

savimi jausmas, 

pasikeitusios ugdytinių 

nuostatos, išlavinti 

kognityviniai gebėjimai. 

 

mokymui(si) ir 

veiklos 

tobulinimui. 

Rezultatų 

apibendrinimui 

atliktas priešmoky

klinio amžiaus 

vaikų 

nuomonės tyrimas

,kuris parodė, kad  

90 proc. 

patobulinti 

ugdytinių 

mąstymo 

įgūdžiai, 

sustiprintas 

pasitikėjimo 

savimi jausmas. 5 

mokytojai dalijosi 

patirtimi įgyta 

užsienio šalyse. 

 

1.2. Didinti vaikų 

fizinį aktyvumą ir 

nuo mažens ugdyti 

įprotį sportuoti bei 

pozityvų požiūrį į 

aktyvią gyvenseną. 

Įkurti modernią, 

menišką ir estetišką 

ugdymo(si) aplinką. 

Palaikyti natūralų 

vaiko fizinį 

aktyvumą, 

atnaujinant, 

sukuriant darželio 

teritorijoje tinkamą 

infrastruktūrą 

(aikštelės, takeliai), 

dalyvaujant 

įvairiuose 

projektuose. 

Kurti aplinką 

vaikui, kuri yra 

orientuota į 

žaidimų 

aktyvinimą, 

muzikos 

instrumentų 

pažinimą, 

skatinanti vaiko 

smalsumą norą 

pažinti, tyrinėti, 

suteikiant kūrybos 

džiaugsmo. 

Lauko teritorijoje sukurti 3 

sensoriniai takeliai, takeliai 

važinėjimui paspirtukais iki 

2021 m. rugsėjo mėn. 

Organizuoti 5 žygiai į 

Jomanto parką ir Verkių 

nacionalinį parką. 

Įkurta lauko muzikos 

instrumentų ir tyrinėjimų 

erdvė. 

Lauko aikštelės atnaujintos 

vaiko laisvą žaidimą 

skatinančiomis 

priemonėmis, žaislais iki 

2021 m. spalio mėn.. 

Iki 2021 m. gruodžio mėn. 

atliktas tyrimas dėl vaikų 

savijautos ir sveikatos 

pagerėjimo. 95 proc. vaikų 

pagerės įprotis sportuoti ir 

požiūris į aktyvią 

gyvenseną. 

 

Atnaujintos dvi 

lauko žaidimų 

aikštelės. Viena 

žaidimų aikštelė 

įrengta nauja. 

Įkurta lauko 

muzikos 

instrumentų 

erdvė. Įkurta 

šachmatų ir 

šaškių edukacinė 

erdvė. 

Organizuota 10 

žygių į Jomanto 

parką ir Verkių 

nacionalinį parką. 

Atliktas tyrimas 

dėl vaikų 

savijautos ir 

sveikatos 

pagerėjimo.85 

proc. pagerėjo 

įprotis sportuoti. 

1.3. Palaikyti 

darželio 

bendruomenės 

tarpusavio 

Naujų 

komunikacijos 

būdų apjungti 

bendruomenę 

Kiekvieną darbo dieną, 

sutartu laiku bendruomenės 

sutelkimas susijungiant 

nuotoliniu būdu aktyviai ir 

Karantino metu 

visa darželio 

bendruomenė 

(vasario – 



komunikavimą ir 

teigiamą 

mikroklimatą 

pakitusiomis 

aplinkybėmis dėl 

COVID-19 

pandemijos. 

 

iniciavimas ir 

palaikymas. 

 

 

 

 

Inicijuojant naujus 

ir tęsiant 

ankstesnius, bet 

pasitvirtinusius, 

komunikavimo ir 

bendravimo būdus, 

net ir COVID-19 

pandemijos fone ir 

toliau palaikyti 

stiprų 

bendruomeniškumo 

jausmą bei 

teigiamą 

mikroklimatą 

darželio 

bendruomenei. 

Bus siekiama, kad 

tėvų ir pedagogų 

mikroklimato bei 

savijautos įstaigoje 

vertinimo rodikliai 

išliks stabiliai 

aukšti. 

teigiamas emocijas 

stiprinančiai mankštos 

pertraukėlei. 

Kartą per mėnesį 

organizuojami „Apskrito 

stalo“ susitikimai su tėvais 

Zoom platformoje. 

 

6 darželio psichologės 

praktiniai seminarai įstaigos 

pedagogams, siekiantys 

stiprinti žinias ir praktinius 

įgūdžius įveikti emocinius 

sunkumus tiek patiems, tiek 

to mokyti savo grupės 

vaikus. 

2021 m. gegužės mėn. bus 

vykdoma darželio įstaigos 

darbuotojų ir tėvų apklausa, 

kurios metu sieksime 

įvertinti ir 2 proc. padidinti 

vaikų, tėvų bei darbuotojų 

savijautą darželyje, bendrą 

mikroklimatą, tarpusavio 

bendradarbiavimą. 

gegužės mėn. 

kiekvieną darbo 

dieną 11.00 val. 

10 min.) jungėsi į 

bendrą mankštos 

pertraukėlę. 

Kiekvieno 

mėnesio paskutinį 

ketvirtadienį vyko 

susitikimai Zoom 

platformoje su 

visų grupių 

pirmininkais 

(karantino 

laikotarpiu). 

„Apskrito stalo“ 

su visų grupių 

pirmininkais 

pasitarimai vyko 

kartą per mėnesį. 

Atnaujinta 

internetinė 

svetainė 

www.gintarelisvil

nius.lt 

 

 

 

Vyko 4 darželio 

psichologės 

praktiniai 

seminarai įstaigos 

pedagogams, 2 

seminarai tėvams. 

 

Atlikta darbuotojų 

ir tėvų apklausa, 

pateikta 

bendruomenei. 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. Sėkmingas hibridinio ugdymo organizavimas 

COVID-19 pandemijos metu. 

Įstaigoje organizuotas efektyvus 

nuotolinis ugdymas naudojant „Zoom“, 

„Facebook Messenger“ programomis, 

atsižvelgiant į LR Vyriausybės ir  

ŠMM, Savivaldybės  nurodymus ir 

rekomendacijas. Įstaigos pedagogai  

išmoko naudotis „Zoom“ ir kitais 

Google Apps bei Microsoft Office 

įrankiais. Sukurta daug įvairios 

medžiagos bei pamokėlių, kuriomis gali 

pasinaudoti ir tėvai dalyvaudami iš 

namų. Tėvų apklausa parodė, kad 

dauguma tėvų hibridinį ugdymą įvertino 

gerai ir labai gerai. 

3.2 Suorganizuota Mainų mugė „Prikelk antram 

gyvenimui“. 

Darželio kieme esančiame kupole buvo 

organizuota bendruomenės Mainų 

mugė. Bendruomenės nariai priėmė 

ekologišką sprendimą: atidavė, dalinosi 

jau nedėvimais, tačiau dar kokybiškais 

drabužiais, nenaudojamais daiktais. 

Likę drabužiai bei daiktai, buvo 

paaukoti Panevėžio moterų kalėjimo  

pataisos namams. 

 

3.3.   

3.4.  

3.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

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. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. Laiko ir darbų planavimas. 

6.2. Įstaigos įsivertinimo proceso rezultatų panaudojimas planuojant ir telkiant bendruomenę 

įstaigos veiklos gerinimui. 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. 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) 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________                 __________                    _________________         

__________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                                  (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ___________________ 

 

 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. 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) 

9.1.    

9.2.    

9.3. 

 

 

  

9.4   

 

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

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

 

10.1. Žmogiškasis faktorius. 

10.2. Kitos skubios ir svarbios užduotys nenumatytos einamaisiais metais. 

10.3. Teisės aktų pasikeitimai. 

 

 

______________________                 __________                    _________________         

__________ 
(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) 



 


