
KLAIPĖDOS REGOS UGDYMO CENTRAS
(švietimo įstaigos pavadinimas)

IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS VEDĖJOS REGINOS VIRŠILIENĖS
(darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė)

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA

2020 -01- 15 Nr. ________
(data)

Klaipėda
(sudarymo vieta)

I SKYRIUS
PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI

1. Pagrindiniai 2019 metų veiklos rezultatai

Metinės užduotys
(toliau – užduotys) Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo
rodikliai (kuriais
vadovaujantis

vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jų
rodikliai

1.1.Dalyvauti rengiant
projektų ,,50 Regos
ugdymo centro
lyderystės
metų“, ,,Garsų, spalvų
ir pasakų šaly“, ,,Augu
sveikas ir
stiprus“ veiklų planus
ir koordinuoti
projektų ,,Garsų,
spalvų ir pasakų
šaly“, ,,Augu sveikas ir
stiprus“ vykdymą

Vykdyti projektų
veiklos planus. Skleisti
ir garsinti Regos
ugdymo centro
pasiekimus ir vardą.
Tenkinamas vaikų
kūrybinės saviraiškos
poreikis. Didinti
bendruomenės narių
kompetenciją sveikatos
stiprinimo ir saugojimo
klausimais. Kurti vaikų,
tėvų ir pedagogų šiltus
tarpusavio santykius

Kiekvienam projektui
bent po 2-3 renginius.
90% vaikų, 80%

darbuotojų, 70% tėvų
įsitraukia į projektų
įgyvendinimo veiklas

Dalyvavau darbo
grupėse rengiant
renginius, 3-jų buvau
vedančioji.
Projekto,,50 regos
ugdymo centro
bendruomenės
lyderystės metų“ – 5
renginiai: ,,Kiek daug
širdžių tau suliepsnojo
meile“ 2019-01-24,
Respublikinė
konferencija ,,Aklųjų ir
silpnaregių įtraukusis
ugdymas“ 2019-03-20,
,,Prie stebuklo miško
žalio“ 2019-05-24,
tarptautinė stovykla
vaikams su regos
negalia ,,Pažinimo
stebuklas“ 2019-06-
24-30,
,,Akis gali apgaut, bet
širdies ir sielos –
niekada“ 2019-10-15
Projekto ,, Garsų,
spalvų ir pasakų
šaly“ – 4 renginiai:
teatralizuotas eglutės
palydos ,,Trys
karaliai“ 2019- 01-07,
teatro dienos ,,Žaidžiu
teatrą“ 2019-04- 08-10



Rugsėjo 1-osios šventė
2019-09-02 ,
vakaronė ,,Sušilkim
prie žibintų
šviesos“ 2019-12-05
,,Augu sveikas ir
stiprus“ – 6
renginiai; ,,Lietuvos
mažųjų žaidynės
2019“ I, II, III etapai
2019-02-27, 2019-03-
20,
2019-05-11,
sveikatingumo
savaitės: ,,Augu
sveikas kaip
ridikas“ 2019-01-21-
25, ,,Rudens sveikatos
takeliu“
2019-10- 07-11,
sportinė pramoga su
soc.
partneriais ,,Futboliuka
s- šaunus žaidimas“
2019-04- 01-04 .
Kartu su senamiesčio
ROTARY klubu
įgyvendintas
projektas ,,Augintojėlis
“.
Bendruomenės narių
dalyvavimas atitinka
numatytus rezultatų
vertinimo rodiklius

1.2. Parengti įstaigos
vidaus veiklos
įsivertinimo 2019 m.
veiklos planą.
Dalyvauti įstaigos
vidaus veiklos
įsivertinime

Atliekti giluminį
įstaigos vidaus veiklos
įsivertinimą, pagal
pagalbinius rodiklius
2.4.1. Šeimos įtraukimas
į vaiko ugdymosi
procesą; 2.1.3. Šeimos
gaunamos informacijos
kokybė; 3.1.2. Mokytojų
ir tėvų veiklos dermė
skatinant vaiko
pasiekimus ir juos
vertinant. Apdorojus ir
išanalizavus giluminio
įsivertinimo duomenis,
sudaryti prielaidos
tolimesnei kaitai įstaigos
viduje

Anketinė apklausa
tėvams, pedagogams.
Apklausoje dalyvauja

bent 80%
bendruomenės narių.
Atlikti 2 stebėsenas
(kaip planuoja, kaip

vykdo , tai ką numatė ir
kokiu būdu pedagogai
keičiasi informaciją su

tėvais)

2019m. spalio-
lapkričio mėn. atlikta
anketinė apklausa.
Dalyvavo 80%
bendruomenės narių.
Stebėsenos atliktos
2019 m. 03 mėn. ir
2019 m. 10 mėn.

1.3. Periodiškai
stebėti, vertinti
žaidimų aikštelių ir

Užtikrinti vaikų
saugumą. Atlikti
žaidimo aikštelės ir

Periodinė žaidimų
aikštelės kontrolė – 4
kartu per metus.

Periodinė žaidimų
aikštelės kontrolė
atlikta:



kiemo įrenginių atitiktį
higienos normoms,
pildyti aikštelių ir
įrenginių stebėjimų
dokumentus

kiemo įrenginių patikrą
vadovaujantis higienos
normos reglamentu

Metinė žaidimų
aikštelės kontrolė – 1
metuose.
Nelaimingų įvykių
žaidimų aikštelėje – 0

2019-02-28,
2019-05-29,
2019-08-30,
2019-11-29
Metinė kontrolė atlikta
UAB ,,Inspectum“ 201
9-08-25. Išvada:
Žaidimų aikštelė
atitinka higienos
normas.
2019-04-08 dalyvavau
6 val.
mokymuose ,,Vaikų
žaidimų aikštelių
valdymas“

1.4. Organizuoti
civilinės saugos
mokymus. Organizuoti
civilinės saugaus
funkcines pratybas

Peržiūrėti ir prireikus
atnaujinti Ekstremaliųjų
situacijų valdymo planą.
Pravesti CS mokymus
visiems įstaigos
darbuotojams kaip elgtis
ekstremaliose
situacijose

2 val. civilinės saugos
mokymai įstaigos
darbuotojams
mokymuose dalyvauja
90% darbuotojų,
protokolas
Civilinės saugos
funkcinės pratybos ,
dalyvauja 90%
darbuotojų

Ekstremaliųjų situacijų
valdymo planas
atnaujintas 2019m. 3
mėn.
CS mokymai pravesti
2019-04-15
CS saugos būklės
patikrinimas atliktas
Klaipėdos miesto
savivaldybės
administracijos 2019-
10-07, išvada: CS
būklė RUC vertinama
gerai

1.5. Dalyvauti Regos
ugdymo centro
interneto svetainės
tvarkymo darbo grupės
veikloje

Nuolat atnaujinti
informacija įstaigos
tinklapyje

1kartą per mėnesį
pateikti informaciją
(Ikimokyklinio ugdymo
skyriaus) įstaigos
tinklapio atnaujinimui

Kartą per mėnesį
atnaujinamas mėnesio
planas, renginiai.
09 mėn. pateikta
atnaujinta informacija:
tvarkaraščiai,
dienotvarkės, grupės,
ugdymo planas
2019/20 metams ir kt.

2. 2020 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)

2.1. Parengti ir įgyvendinti
Pradedančių mokytojų
kvalifikacijos tobulinimo ir
pagalbos jiems teikimo programą

Išsiaiškinti:
-sunkumus, su kuriais
susiduria mokytojas
pradėjus dirbti grupėje,
-pradedančiųjų mokytojų
pagrindinius kvalifikacijos
tobulinimo aspektus,
-priemones, padedančias
pradėti sėkmingą mokytojo
darbą.

Teikti pagalbą 2 mokytojams,
kurių pedagoginio darbo stažas
yra mažiau nei 3 metai:
-1 k. mėn. teikti konsultacijas
planavimo, ugdomosios veiklos
organizavimo, bendradarbiavimo
su šeima ir kolegomis, bei kitais
klausimais (esant poreikiui ir
dažniau),
-skatinti ir sudaryti galimybę



Kurti mokytojui atsakingą,
gerą požiūrį į darbą

mokytojoms tobulėti lankant
seminarus, metodines dienas,
metodinius susirinkimus (ne
mažiau kaip 3 seminarai, 2
metodinės dienos, 4 metodiniai
susirinkimai (mieste) per metus.
Nei vieno (0) pagrįsto tėvų ar kitų
mokytojų neigiamo atsiliepimo
(skundo) apie mokytojo darbą
(pateikto raštu)

2.2. Dalyvauti Etikos komisijos
veikloje

Užtikrinti bendruomenės
narių dalykišką, paremtą
pagrindiniais etikos
principais, bendravimą ir
bendradarbiavimą.
Vykdyti neetiško elgesio
prevenciją, gerinti
mikroklimatą įstaigoje

Organizuoti paskaitų ciklą
(paskaitas skaitys PPT
psichologai) apie efektyvų ir
sveiką bendradarbiavimą
kolektyve (2-3 paskaitos per
metus)
Paskaitose dalyvauja 70%
darbuotojų.
Organizuoti 2 pramogines
popietes. Dalyvauja 70%
darbuotojų

2.3. Pagal poreikį teikti pagalbą
l/d ,,Klevelis“ mokytojams
(dėl l/d ,,Klevelis“ renovacijos 2
ankstyvojo amžiaus grupės
patalpintos mūsų įstaigos dailės
klasėje)

Užtikrinti
l/d ,,Klevelis“ ugdomojo
proceso tęstinumą mūsų
įstaigoje

Sudaryti veiklų tvarkaraščius
muzikos ir sporto salėje.
2 k. savaitėje fiksuoti vaikų
lankomumą.
2-3 k. savaitėje spausdinti,
kopijuoti medžiagą reikalingą
ugdymui

2.4. Pagalba ,,Žiogelių“ grupėje Padėti mokytojoms aprengti
ir nurengti vaikus einant į
lauką ir grįžus iš jo,
ruošiantis pietų miegui.
Pagalba pietų metu

Dienomis kai grupėje yra 10 ir
daugiau vaikų

3. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali
turėti neigiamos įtakos šioms užduotims įvykdyti)
(pildoma kartu suderinus su valstybinės ir savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias
mokyklas) (toliau – švietimo įstaiga) vadovo pavaduotoju ugdymui, ugdymą organizuojančio
skyriaus vedėju)

3.1. Laikinas nedarbingumas
3.2. Prastas vaikų lankomumas
3.2. Darbuotojų pasyvumas

II SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS VERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ

TOBULINIMAS

4. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis vertinimas

Užduočių įvykdymo aprašymas Pažymimas atitinkamas
langelis

4.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai☐
4.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai☐
4.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai☐



4.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai☐

5. Pasiūlymai, kurios kompetencijos turėtų būti tobulinamos
(nurodoma, kokie ar kurios srities mokymai siūlomi)
5.1. Tobulinti lyderystės kompetenciją

III SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI

6. Vertinimo pagrindimas ir siūlymai:___________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

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

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

______________________ __________ _________________
__________
(pavaduotojo ugdymui, ugdymą
organizuojančio skyriaus vedėjo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) (data)

Veiklos vertinimo išvadai pritarta / nepritarta:
(ko nereikia, išbraukti)

____________________ __________ _________________ __________
(Darbuotojų atstovavimą (parašas) (vardas ir pavardė) (data)
įgyvendinančio asmens pareigos)

Galutinė veiklos vertinimo išvada ______________________.

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


