
MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS MERAS 

 

 

Marijampolės mokyklos-darželio „Želmenėliai“ direktorė Rita Maksimavičienė 

 

 

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA 

 

2018-                     Nr.  

Marijampolė 

 

I SKYRIUS 

PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių kalendorinių metų veiklos rezultatai 
 

Metinės užduotys 

(toliau – užduotys) 
Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų 

vertinimo rodikliai 

(kiekybiniai, kokybiniai, 

laiko ir kiti rodikliai, 

kuriais vadovaudamasis 

vadovas vertins, ar 

nustatytos užduotys yra 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

1.1.    

1.2.    

1.3.    

1.4.    

1.5.    

1.6.    

 

2. Einamųjų metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys) 
 

Užduotys Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo 

rodikliai (kiekybiniai, 

kokybiniai, laiko ir kiti 

rodikliai, kuriais 

vadovaudamasis vadovas 

vertins, ar nustatytos užduotys 

yra įvykdytos) 

2.1. Pasirengti 

įgyvendinti mokytojų 

etatinio darbo 

užmokesčio modelį.  

 

 

 

 

Įgyvendintos etatinio apmokėjimo 

nuostatos. 

2018 m. III ketvirtis. 

Parengti lokalieji teisės 

aktai: atnaujinta darbo 

apmokėjimo tvarka, 

parengti pedagogų 

pareigybių aprašymai, 

papildytos ir / ar pakeistos 

darbuotojų darbo sutartys. 

2.2. Parengti 

ikimokyklinėse ir 

priešmokyklinėse  

ugdymo grupėse 

Grupės pasirinkę individualių vaikų 

gebėjimų ugdymo kryptis: kalbinių 

gebėjimų, meninio ugdymo, saugos 

ir sveikos gyvensenos, 

2018 m. III ketvirtis. 

Parengtos visose darželio ir 

priešmokyklinėse ugdymo 

grupėse  individualių vaikų 



individualių vaikų 

gebėjimų ugdymo 

programas. 

etnokultūros, draminės raiškos, 

muzikinių žaidimų, socialinių – 

emocinių įgūdžių ugdymo. 

gebėjimų ugdymo 

programos. 

Lankstus programos 

taikymas leidžia tenkinti 

individualius vaikų 

poreikius, lanksčiai 

integruoti tėvų ir kitų 

specialistų patirtį į 

ugdymo(si) procesą. 

2.3. Parengti 

Mokyklos-darželio 

,,Želmenėliai“ pastato 

atnaujinimo 

investicijų projektą   

Užtikrinti mokyklos- darželio 

,,Želmenėliai“  pastato energijos 

vartojimo efektyvumą. Pagerinti 

vaikų ugdymo sąlygas mokykloje-

darželyje, modernizuojant 

infrastruktūrą ir aprūpinant 

priemonėmis, kurių įgyvendinimas 

leistų sumažinti pastato energijos 

sąnaudas. 

Parengtas pastato 

atnaujinimo investicijų 

projektas ir pastato 

energinio naudingumo 

sertifikatas. 

Prašysime įtraukti mokyklą-

darželį ,,Želmenėliai “ į 

valstybės investicijų ir kitas 

valstybės biudžeto ir 

Europos Sąjungos 

finansuojamas programas. 

2.4. Įkurti ankstyvojo 

meninio ugdymo 

mokyklėlę ,,Žiniukai“ 

 

 

 

Skatinti  neformaliojo vaikų 

švietimo programų pasiūlos 

įvairovę.  

Įkurti ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikams 

meninio ugdymo būrelį. 

2018 m. III ketvirtis. Įkurta 

ankstyvojo meninio ugdymo 

mokyklėlė ,,Žiniukai“. 

Užtikrintas meninio ugdymo 

tęstinumas ir lietuvių 

liaudies tradicijų 

puoselėjimas, integruota 

nauja meninė - muzikinio 

rašto kalba (vaizdo, ritmo, 

dainavimo, matematikos, 

gamtos pažinimo ir 

priemonių naudojimas).  

 

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

neigiamos įtakos šių užduočių įvykdymui) 

(pildoma kartu suderinus su darbuotoju) 
 

3.1. Pasikeitę teisės aktai ir vėluojantys jų priėmimo terminai 

3.2. Žmogiškieji faktoriai – nedarbingumas , specialistų kaita. 

3.3. Neskyrus finansavimo, mokykla-darželis negalės renovuoti pastato, nebus padidintos 

pastato energetinės charakteristikos, sumažintos veiklos išlaidos. 

 

II SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS VERTINIMAS IR KVALIFIKACIJOS 

TOBULINIMAS 

 

4. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis vertinimas 
 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 
4.1. Darbuotojas įvykdė užduotis ir viršijo kai kuriuos sutartus 

vertinimo rodiklius 
Labai gerai  



4.2. Darbuotojas iš esmės įvykdė užduotis pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 
Gerai  

4.3. Darbuotojas įvykdė tik kai kurias užduotis pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 
Patenkinamai  

4.4. Darbuotojas neįvykdė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai  

 

5. Pasiūlymai, kaip darbuotojui tobulinti kvalifikaciją 

(nurodoma, kokie mokymai siūlomi darbuotojui) 
 

5.1. 
5.2. 

 

III SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

6. Vertinimo pagrindimas ir siūlymai:  _________________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

 

Marijampolės savivaldybės merė __________     Irena Lunskienė 
(vadovo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

 

      Direktorė__________ __________ _Rita Maksimavičienė_ 
(darbuotojo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

 

Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku / nesutinku 
(ko nereikia, išbraukti) 

 

__________________________________________________ 

 


