
(Svietimo istaigos pavadinimas)

S PAVAI}U

(darbuotojo pareigos, vardas ir pavarde)

VEIKLOS YERTINIMO ISVADA

2020-01-25 Nr. 1

(data)

Kalvarija
(sudarymo vieta)

I SKYRIUS
PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI

. Paerindiniai praeiusiu metu veiklos rezu Itatai
Metines uZduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini rezultatai Rezultaq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinam4 ar nustaq/tos
uiduoWs iwkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir
jq rodikliai

r.1.2.t.
Bendradarbiauti su
tevais siekiant vaikq
pasiekimq ir paZangos

Tevai suZinos vaikq
pasiekimus ir
pfrang4.
Vaikai, tevai ir
pedagogai
bendradarbiaus

igyvendinant,
organizuojant
projektus, akcijas,
renginius.
Vaikq, turindiq SUP
tevai suiinos vaikq
individualius
pasiekimus. Bus
susitarta del ugdymo
darielyje ir namuose.

Informuoti tevai apie vaikrl
pasiekimus t paiangq.
Iki 2020 m. geguZes 3 1 d.

prie5mokyklinio ugdymo
grupiq vaikrl tevai
individualiai supaiindinti su

vaikrl pasiekimais,
pasirengimo mokyklai
kompetencijq vertinimu.
Iki 2020 m. geguZes 31 d. 90
proc. tevq, kurie augina vaikus,
turindiq specialiqjq ugdymosi
poreikiq, dalyvaus vaikq
pasiekimq ir pa.Zangos

aptarimuose.

Tevai informuoti
apie vaikq
pasiekimus ir
pai;ang1.
90 proc.
prieSmokyklinio
ugdymo grupiq
tevq supaZindinti
su parengtomis
rekomendacijomis
pradiniq klasiq
mokytojams, vaikq
pasiekimais.
Vaikq, turindiq
SUP pasiekimai ir
paLatga aptarta
individualiai.
Susitarta del
ugdyrno darZelyje
ir ieimoje (2020-
01-20 Vaiko
geroves komisijos
posedZio protokolas
Nr. 2).
Aptarta
kompleksines
pagalbos teikimas
vaikui ir Seimai
(2020-09-20 Vaiko
gerov6s komisijos
posedZio protokolas
Nr. 7,2020-10-23
Vaiko geroves
komisijos posediio
orotokolas Nr. 9).

1.2. Tvarkyti Bus suvesti ir lki2020 m. russeio 6 d. 2020 m. rugsejo



duomenq bazes pateikti Mokiniq
registro, Pedagogq
registro duomenys.
Suformuoti ir
pateikti SVIS
informacines
sistemos
duomenys.

pateikti mokiniq registro
duomenys.
Iki2020 m. rugsejo 6 d
atnauj inti pedagogq regi stro
duomenys.
Iki2020 m. lapkridio I d.

patekli smurto ir patydiq

istaigoje duomenys
Iki 2020 m. gruodZio 3l d.

patekta SV-03 ataskaita.

6 d. pateikta
mokiniq registro
duomenys
sistemoje
https ://rnokiniai. ern
ohvkla.ltl
Atnaujinta
pedagogq registro
duomurys
https://pedagoeai.e
mokvkla.lt
2020 m. spalio
15 d. pateikta
smurto ir patydiq

istaigoje duomenys
sistemoje
https://www.svis.s
mm.lV
2020 m. gruodZio
28 d. pateikta
Sv-o: ataskaita
sistemoje
https://www.svis.s
mm.ltl

1.3. Siekti pedagogq
profesiniq
kompetencijq
tobulinimo.

Pedagogai tobulins
kvalifikacij4 ne
maZiau kaip 5

dienas per metus.
Praples profesines
kompetencijas, igis
Ziniq vaikq
sveikatos
saugojimo ir
ugdymo,
specialiqiq poreikiq
vaikq ugdymo
socialiniq ir
emociniq
kompetencijq
ugdymo srityse.

Iki2020 m. gruodZio 31d.
pedagogai tobulins
kvalifikacij4 ne maZiau kaip
5 dienas.
80 proc. pedagogq I dien4
tobulins kvalifikacij4

istaigoje.
50 procentq pedagogrl

tobulins kvalifikacij 4
socialiniq ir emociniq
kompetencijq ugdymo
srityje.

Iki 2020 metq
gruodZio 31 d. visi
istaigos pedagogai
tobulino savo
kvalifikacij4
vidutini5kai 5,83
dienos.
202Am. gruodiio
8 d. organizuota
psichologes A.
Blandes paskait4
pedagogams ir
tevams,,Seimos ir
mokyklos
partneryste:
socialiniai
emociniai vaikq
poreikiai, Seimos
ir mokyklos
llkesdiai ir
galimybes"
nuotoliniu bfrdu,
kurioje dalyvavo
80 proc. istaigos
pedagogq.
Aptarta
2020-tt-r2
metodines grupes
posedyje
protokolas Nr. 5.

2020 m. gruodZio
8 d. isakymas Nr.



IKK-16,,DdI
paskaitos i5laidq
apmokejimo".
80 proc.
pedagogq
tobulino
kvalifikacij4
socialiniq
emociniq
kompetencijq
ugdvmo sritvie.

1.4. Parengti
visuomends
sveikatos remimo
specialiosios
programos projekt4

,,Sveikas ir saugus

darZelinukas"

Geres vaikq
sveikata. Lauko
iaidimq aik5teles
praturtes lauko

irengimais.
Bendradarbiaujant
pedagogams ir
Seimoms ugdomi
sveikatai naudingi
gebejimai,, iprodiai
bei nuostatos.
Bus
bendradarbiaujama
su Kalvarijos
savivaldybes
prieSmokyklinio
ugdymo gnrpemis.

Iki 2020-l l-01 parengti
visuomenes sveikatos
remimo specialiosios
programos projekt4

,,Sveikas ir saugus

darZelinukas".
Iki 2020 -12-3 1 f gyvendinti
proj ekte numatytos veiklas,
Iki 2020 m. gruodZio 15 d.

suorganizuoti Kalvarijos
savivaldybes
prie5mokyklinio ugdymo
grupirl vaikq sporto
varZybas.

Parengta
visuomenOs
sveikatos remimo
specialiosios
programa
projektas

,,Sveikas ir
saugus
darZelinukas".
2020-10-15
pateikta paraiSka
Kalvarijos
savivaldybes
administracijai,
finansavimas
neskirtas

2. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
buvo atlikta veiklos rezultatams'

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaieos veiklai

1. Kokybi5ko ugdymo (si) siekimas, uZtikrinimas

1. [sigyta el. dienyno paslauga (2020 m.
rugpjfidio 3 d. sutartis Nr. 435).
2. Perengti dokumentai:
2.1. Nuotolinio darbo tvarkos apraias
(2020 m. kovo 13 d. isakymas Nr. V-24);
2.2. U gdymosi proceso organizavimo
nuotoliniu bfldu tvarkos apra5as (2020 m.
kovo 27 d. sakymas Nr. V-38);
2.3. Kompiuterines ir programines rangos
naudojimo ir adminisf avimo tvarkos
apraias (2020 m. kovo 18 d. salqrmas
Nr. V-27);
2. 4. U gdymo organizavimo nuotoliniu

bDdu priemoniq planas, patvirti ntas
2020m. kovo26d. salgrmuNr. V-37);
2.5. Ikimokyklinio ir prie3mokyklinio
ugdymo eleknoninio dienyno tvarkymo
nuostatai (2020 m. rugsejo 6 d. isalqrmas
NR. V -76);
3. Pasiraiyta bendradarbiavimo sutartis su

Marijampoles vaikq lop5eliu darZeliu

,,Vaivorykitd" (2020m. rugpj[dio 10 d.

sutartis Nr. SP- 13).



2. Saugios, sveikos, ugdymQ (si) skatinandios aplinko. I ? ,t:engti 
dokumentai:

modernizavimas 
'!oer'r? 

lla atnau:intaTT*T:-11lIi:,T1l'

1. fsigyta:
1. 1. 13 kompiuterirl pedagogams;
1.2. interaktyvios grindys, skirtos
Siuolaiki5kai organizuoti vaikq iaidybing
veikl4;
1.3. lauko Zaidimq aik5telirl iranga
skatinanti vaikq judejim4 fizini aktyvum4.

(2020 m. spalio22 d. isalqrmas Nr. V-91);
1.5. parengta nemokamo maitinimo
organizavimo ugdymo proceso sustabdymo
metu tvarka (2020 m. kovo 20 d. isakymas
Nr. V-30).
3. lrengtas sveikatos iolynelis, vaikq
paZinimui ir sveikatos kompetencijoms

tr SKYRIUS
GEBEJTMU ATLTKTT pARErGynnS apnAsvmn NUSTATYTAS FUNKCTJAS

VERTINIMAS
5. Geb0iimu atlikti pareigybCs apra5yme nustatytas funkci.ias vertininnas

Vertinimo kdterijai Pa4rmimas
atitinkamas langelis:
t - nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;

3 - gerai;
4 - labai eerai

5.1. NustaMq funkciirl vykdymas, laikantis nustatytos tvarkos, tinkamu bfidu ln 2a 3n 4a
5.2. Nustahtu funkciiu wkdymas. atsiZvelsiant i sffatesinius istaigos tikslus ln 2a 3n 4a
5.3. Tinkamas turimq Ziniq, gebejimq ir igrldZiU panaudojimas, atliekant
firnkciias ir siekiant rezultatu

ln 2a 3n 4a

5. 4. Bendras ivertinimas (paZymimas vidurkis) ln 2a 3n 4a

Itr SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS YERTINIMAS IR KOMPETENCIJU

TOBULINIMAS
6. Pasiektq rezultatq vykdant uZduotis vertinimas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
PaZ5rmimas atitinkamas

langelis

6.1. UZduotys ivykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vqtinimo rodiklius Labai gerai [J
6.2.ULdlo!is i5 esmes ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai []
6.3 [vykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai []
6.4. UZduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai [J

7. Pasiiilymai, kurios kompetencijos turOtrl b[ti tobulinamos
(nurodoma, kokie ar kurios srities mokymai sifrlomi)

'fr%,tr; Par*be /5*/aDrt oaoa/-l,O
(pavaduotojo

7.1.

7.2.

organizuojandio skyriaus vedejo pareigos)
(vardas ir pavarde) (data)


