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                                                                                         Vilniaus lopšelio-darželio „Paslaptis“  

                                                                                         darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo  

                                                                                         priedas 
 

(Veiklos vertinimo išvados forma) 

 

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „PASLAPTIS“  
( įstaigos pavadinimas) 

 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Anželika Poteiko 

(darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė) 

 

 

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA 
 

_2021-12-30_ Nr. 22  
        (data) 

 

I SKYRIUS 

PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių 2021 kalendorinių metų veiklos rezultatai 
 

Metinės užduotys 

(toliau – užduotys) 

Siektini 

rezultatai 

Nustatyti rezultatų 

vertinimo rodikliai 

(kiekybiniai, kokybiniai, 

laiko ir kiti rodikliai, kuriais 

vadovaudamasis direktorius 

vertins, ar nustatytos 

užduotys yra įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

1.1. Aktyviai dalyvauti 

įvairių  vaikų gebėjimų 

vertinimo sistemos 

kūrime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagerės 

kiekvieno 

vaiko 

ugdymo(si) 

kokybė. 

1 Darbas komandoje 

vadovo sudarytoje darbo 

grupėje priešmokyklinio 

amžiaus (PU) vaikų 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimo sistemai 

tobulinti (ne mažiau kaip 

2 posėdžių protokolai).  

Iki 2021 m. rugsėjo 30 d. 

kartu su šios grupės 

nariais atnaujinta PU 

vaikų vertinimo sistema, 

su kuria supažindinta 

100% pedagogų (sąrašas 

su pedagogų parašais).  

PU vaikų vertinimo 

sistema patvirtinta 

vadovo įsakymu iki 

2021 m. rugsėjo 15 d.  

Ne rečiau kaip 2 kartus 

per metus PU vaikų 

pažangos ir pasiekimų 

rezultatai aptariami 

1.1.1. Darbas komandoje 

vadovo sudarytoje darbo 

grupėje priešmokyklinio 

amžiaus (PU) vaikų pasiekimų 

ir pažangos vertinimo sistemai 

tobulinti. Metodiniai 

posėdžiai: 2021-05-12 Nr. 3, 

2021-05-29 Nr. 10.  

Atnaujinta PU vaikų 

vertinimo sistema, su kuria 

supažindinti pasirašytinai visi 

įstaigos pedagogai.  El. 

dienyne „Mūsų Darželis“ 

vertinimo lentelė, 2021-09-21. 

PU vaikų vertinimo sistema 

patvirtinta darželio direktorės  

įsakymu 2021-07-08 Nr. V-

40.  

Per metus PU vaikų pažangos 

ir pasiekimų rezultatai buvo 

aptariami pedagogų 

susirinkimuose 2021-04-22 

(protokolas Nr. 4) ir 2021-11-
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pedagogų 

susirinkimuose 

(protokolai).  

Iki 2021 m. lapkričio 30 

d. parengta ir pateikta 

informacija pedagogams, 

tėvams apie gabių ir 

talentingų vaikų 

požymius, jų 

indentifikavimo metodus 

bei ugdymą(si) (2-3 

seminarų/ mokymų 

pedagogams/ tėvams 

posėdžių protokolai, 

pristatymo medžiaga).  

Iki 2021 m. balandžio 15 

d. parengtas įstaigos 

gabių ir talentingų vaikų 

ugdymo(si) tvarkos 

aprašas patvirtintas 

įstaigos direktoriaus 

įsakymu.  

2021 m. gegužės mėn. 

parengtos 

rekomendacijos 

pedagogams dėl gabių ir 

talentingų vaikų 

ugdymo(si) 

(rekomendacijų 

medžiaga).  

Iki 2021 m. lapkričio 30 

d. pravesti 2 seminarai 

pedagogams ir(ar) 

tėvams (rūpintojams) 

apie gabių vaikų 

atpažinimą ir ugdymą 

(protokolai). 2021 m. 

balandžio mėn. kartu su 

įstaigos psichologu 

atliktos SUP vaikų tėvų 

apklausos dėl ugdymo 

organizavimo tyrimo 

rezultatai pristatyti 

Mokytojų tarybos 

posėdyje (protokolas).  

2021 m. gegužės mėn. 

rekomendacijos darbui 

dėl SUP vaikų ugdymo 

kokybės gerinimo 

pristatyti Mokytojų 

tarybai (protokolas). 

30 (protokolas Nr. 6).  

Parengtos rekomendacijos 

pedagogams ir tėvams dėl 

gabių ir talentingų vaikų 

ugdymo. Pedagogų tarybos 

nutarimas 2021-04-26 Nr. 8. 

2 seminarai:  2021-04-27  

Nr. 6 ir 2021-05-13 Nr. 9.  

Paruoštas pranešimas šia tema 

įstaigos tėvams ir pristatytas 

jiems įstaigos tinklapyje ir 

grupėje Facebook,  

2021-10-11. 

Kiekvienam individualiai  el. 

paštu išsiųsta paruošta 

prezentacija apie gabius ir 

talentingus vaikus. 

Parengtas įstaigos gabių ir 

talentingų vaikų ugdymo(si)  

tvarkos aprašas patvirtintas 

direktorės įsakymu 2021 m. 

balandžio 12 d. V-24-1. 

2021 m. balandžio mėn. 

parengtos rekomendacijos 

darbui su gabiais ir 

talentingais vaikais ir 

patalpintos įstaigos svetainėje. 
Pravesti 5 seminarai 

pedagogams apie gabių ir 

talentingų vaikų ugdymą: 

Pravesti 5 seminarai 

pedagogams ir tėvams 

(rūpintojams) apie gabių vaikų 

atpažinimą ir ugdymą:  

2021-04-27 seminaras 

pedagogams, protokolas Nr. 6; 

2021-05-10 seminaras 

pedagogams, protokolas Nr. 8; 

2021-05-13 seminaras 

pedagogams, protokolas Nr. 9; 

2021-05-29 seminaras 

pedagogams, protokolas Nr. 

10; 2021-10-11 pranešimas 

įstaigos tėvams (rūpintojams) 

„Tėvams apie gabius vaikus“.   

2021 m. gegužės mėn. 

rekomendacijos darbui dėl 

SUP vaikų ugdymo kokybės 

gerinimo pristatytos Mokytojų 

tarybai. Metodinis posėdis 

2021-05-13 Nr. 9.     
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1.2. Papildyti virtualios 

ugdymo aplinkos turinį 

dalyvaujant Europos 

Sąjungos fondų 

investicijų programoje  

„Visuomenės švietimas 

ir žmogiškųjų išteklių 

potencialo didinimas“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sukūrtos 

naujos 

kokybiškos 

virtualios 

edukacinės 

ugdymo 

priemonės. 

1. Iki 2021 m. birželio 1 

d. kartu su kitais 

pedagogais, 

dalyvaujančiais Europos 

Sąjungos fondų 

investicijų programoje  

„Visuomenės švietimas 

ir žmogiškųjų išteklių 

potencialo didinimas“ 

sukūrti 7 virtualių 

ugdymo priemonių 

komplektai 

ikimokyklinio amžiaus 

vaikų gebėjimų 

ugdymui, pagal 

konkrečius gebėjimus, 

nurodytus ugdymo 

programoje. Mokymų 

sertifikatas. 

Iki 2021 m. gegužės 25 d. su 

kitais grupės pedagogais buvo 

sukurtos ir pristatytos ES 

projekto kuratoriui 7 virtualios 

ugdymo aplinkos 

ikimokyklinio amžiaus 

vaikų gebėjimų ugdymui 

„pamokėlės“: 

1. „Aš saugus, nes žinau...“. 

2. „Kas miške, o kas tvarte?“. 

3. „Sveikas ir nesveikas 

maistas“. 

4. „Transportas ir saugus 

elgesys gatvėje“. 

5. „Vabzdžiai ir vabalai“. 

6. „Vaisiai ir daržovės“. 

7. „Vitaminai organizmui ir 

imunitetui“. 

Visi mokytojai-dalyviai 2021 

m. gruodžio mėn. gavo ES 

mokymų sertifikatus. 

1.3. Pagerinti įstaigos 

mikroklimatą. 

 

Teigiamas 

mikroklimato 

vertinimo 

pokytis. 

 

Metų bėgyje organizuota 

pagalba psichologui, 

socialiniam pedagogui, 

mokytojui atliekant 6 

(šešias) apklausas – dėl 

darbuotojų (atlieka 

psichologas), vaikų 

(atlieka grupės 

mokytojas), tėvų (atlieka 

socialinis pedagogas) 

savijautos įstaigoje 

(kovo mėn., spalio mėn. 

ir analizės sudaryme. 

Google. Lt ar pan., 

apklausų diagramos su 

rezultatais, lyginamąją 

trijų tikslinių grupių 

apklausų analize (kovo 

mėn. ir spalio mėn.). 

Tikimąsi teigiamo 

mikroklimato vertinimo 

pokyčio lyginant pirmąją 

ir antrąją apklausas.  

Per metus organizuoti 

darbo grupių susitikimai 

dėl mikroklimato 

gerinimo, kuriose 

dalyvauja ne mažiau 

kaip 20 % mokytojų 

Organizuota pagalba 

psichologui, socialiniam 

pedagogui, mokytojui dėl 

apklausų sudarymo google.lt 

sistemoje ir analizių rengimo, 

tame tarpe lyginamųjų trijų 

tikslinių grupių apklausų. 

Konstatuotas teigiamas 

mikroklimato vertinimo 

pokytis lyginant pirmąją ir 

antrąją apklausas. 

Per metus organizuoti darbo 

grupių susitikimai dėl 

mikroklimato gerinimo, 

kuriuose dalyvavo 40 % 

mokytojų: 2021-02-11 Nr. 2, 

2021-02-18 Nr. 3, 2021-03-03 

Nr. 4, 2021-03-18 Nr. 5, 

2021-05-13 Nr. 9. 

Per metus mokytojams bei 

tėvams pateikti 6 pasiūlymai 

dėl kvalifikacijos tobulinimo 

mokymų mikroklimato 

gerinimo klausimais:  

1. Kvalifikacijos tobulinimo 

mokymai „Patyčių ir smurto 

atpažinimas ir stabdymas“, 6 

ak. val. 

2. Seminaras „Nuotolinio 
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(protokolai). 

Per metus mokytojams 

bei tėvams pateikti iki 6 

pasiūlymų dėl 

kvalifikacijos tobulinimo 

mokymų mikroklimato 

gerinimo klausimais  

(mokytojų pažymėjimų 

skaičius, tėvų mokymų 

sertifikatais ir(ar) 

patvirtintos registracijos 

mokymuose nuorodos).  

mokymosi metu pedagogams 

ir tėvams iškylantys iššūkiai ir 

jų įveikimas.“, 1 ak. val. 

3. Seminaras „Netinkamo 

elgesio valdymas“, 6 ak. val., 

konferencija „Emocinės 

gerovės raiška „atrakinus“ 

virtualią klasę“, 5 ak. val. 

4. Seminaras „Kaip stiprinti 

ryšį su savo vaiku?“, 3 ak. val.  

5. Kvalifikacijos tobulinimo 

mokymai „Patyčių ir smurto 

atpažinimas ir stabdymas“, 6 

ak. val.  

6. Kvalifikacijos tobulinimo 

mokymai „Praktinė 

ikimokyklinio ugdymo 

konferencija „Darželis 

šiandien: iššūkiai ir 

sprendimai“, 7 ak. val.  

1.4. Įgyvendinant 

pokyčius išorinėje 

įstaigos aplinkoje 

sudalyvauti naujos 

netradicinės lauko 

erdvės kūrime. 

Nauja 

edukacinė 

lauko erdvė 

praturtins 

vaikų 

kompetencijas. 

Darbuotojas 

tobulins savo 

komandinio 

darbo įgūdžius.  

Iki 2021-08-20- kartu su 

kitais bendruomenės 

nariais įgyvendinta idėja 

„Šachmatai“ 

KALAMBURIKI grupės 

teritorijoje (vaikų loginio 

mastymo, strategijos, 

taktikos, kūrybiškumo, 

atkaklumo ir 

apskaičiuotos rizikos 

taikymo gebėjimų 

tobulinimas). 

Iki 2021 m. rugpjūčio mėn. 1 

d. buvo patobulinta lauko 

erdvė „Šachmatai“ (nudažytos 

juodai-baltai plytelės, 

padengti laku mediniai 

kelmukai -,,šachmatai“). 

 

 

 

 

 

 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  

 

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. Sudaryta 2021-2025 m. sveikatos stiprinimo 

programa „Sveikas ir saugus darželis“. 

 

Ugdymo įstaiga tapo sveikatą stiprinančia 

mokykla. Programa siekiama ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio amžiaus vaiko visuminio 

sveikatos ugdymo, vertybinių nuostatų ir 

sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo bei 
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sveikatai palankios aplinkos kūrimo 

bendromis visos bendruomenės 

pastangomis. 

3.2. Inicijuotas elektroninio dienyno „Mūsų Darželis“ 

įdiegimas įstaigoje. 

 

El. dienynas yra efektyvaus darbo 

organizavimo įrankis (el. dienynas  turi 

funkcijas, kuriose žymimas vaikų 

lankomumas, galima susirašinėti su 

bendruomenės nariais, talpinti planus, 

skelbimus, fiksuoti vertinimą, puikios 

galimybės bendrauti tarpusavyje tėvams, 

mokytojams, administracijai). 

3.3. Tęsiant darželio bendradarbiavimą su gyvūnų 

prieglauda, organizuota labdaringa veikla šiai 

įstaigai: darbas su pedagogais ir su tėvais, kurio metu 

buvo pagaminti ir padovanoti nauji guoliai ir kt. 

Glaudus ir savanoriškas bendradarbiavimas 

su visuomene nekomerciniais tikslais. 

 

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.     

 

 

II SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ 

TOBULINIMAS 

 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis vertinimas  
 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

5.1. Darbuotojas įvykdė užduotis ir viršijo kai kuriuos sutartus 

vertinimo rodiklius 
Labai gerai X 

5.2. Darbuotojas iš esmės įvykdė užduotis pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 
Gerai ☐ 

5.3. Darbuotojas įvykdė tik kai kurias užduotis pagal sutartus 

vertinimo rodiklius 
Patenkinamai ☐ 

5.4. Darbuotojas neįvykdė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

6. Pasiūlymai, kaip darbuotojui tobulinti kvalifikaciją  
(nurodoma, kokie mokymai  siūlomi darbuotojui) 
 

6.1. Mokėjimo mokytis. 

6.2. Iniciatyvumo ir kūrybingumo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________         __________            ________________           ____________ 
(darbuotojo pareigos)                                           (parašas)                       (vardas ir pavardė)                          (data) 
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III SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

7. Vertinimo pagrindimas ir siūlymai: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

____________________ _____________                _____________ 
(vadovo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 
____________________ _____________              ______________ 
(darbuotojo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 
 

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

________________________________________         ______________               ______________ 
(darbuotojų atstovavimą įgyvendinančio asmens pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

 


