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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

UZtikrinti ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo(si) kokybg ivairiq geb6jimq ir poreikiq
vaikams.
Lop5elis-darZelis,,Pakalnut6" vaikq ugdymo istaiga, siekianti atsinaujinti, teikianti ikimokyklini ir
prie5mokyklini ugdymq pagal istaigos ikimokyklinio ugdymo program4 ,,Vaikyste - mano

dZiaugsmas" 2017 m., ,,Bendr4j4 prie5mokyklinio ugdymo program4" 2014 m. ir Ikimokyklinio
ugdymo vaikq pasiekimq apraS4. I istaigos ikimokyklinio ir BP ugdymo programas integruojama:

,,Geros emocines sveikatos programa"(2020-02-18 |sak.Nr. Y-17), socialinio emocinio ugdymo
programa ,,Zipio draugai" V5[ Vaiko labui ir Fizinio aktyvumo programa, skirta vaikq bei kitq
darZelio bendruomenes nariq sveikatinimui.

Pedagogai el.dienyne Miisq darZelis planuoja ugdomqi4 veikl4, fiksuoja vaikq
pasiekimus ir padarytq paLangq. Darlelyje taikomas projektinio darbo metodas padeda uZtikrinti
ikimokyklinio ir prie3mokyklinio ugdymo(si) kokybg ivairiq gebejimq ir poreikiq vaikams. Projektai
ir edukacines veiklos organizuojamos pagal Metini veiklos (2021 m. sausio 28 d. Y-7) ir pusmedio

renginiq planus.

IU ir PU programq refleksijos fiksuojamos pagal metines veiklos ataskaitas. Tobulinamas ugdymo

turinys ir inovatyviq metodq kurimas bei idiegimas. Dalyvavimas ES projekto mokymuose

,,Inovacijos darlelyje", projektines ir patirtines veiklos paskatino vaikq iniciatyvas grupese ir lauko

erdvese (lauko tyrinejimq erdveje, i5vykose, kelionese).

Patvirtinta Atestacijos 2019-2021 m. programa. Du pedagogai ketina kelti savo

kvalifikacij4, keturi pedagogai studijuoja Vilniaus ir PaneveZio kolegijose ir siekia igyti
ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacij4. Visi pedagogai naudojasi
informacinemis technologijomis, visose grupese yra kompiuteriai, atnaujintas interneto tiekejas,
pagerejusi interneto prieiga ir greitis. Pedagogai turi galimybg kelti kvalifrkacijE pagal sudarytq

Kvalifikacijos tobulinimo plan4 Q020 m. vasario 5 d. NrV-14). Visiems pedagogams ir pagalbos

vaikui specialistams sudaryta galimybe pagal sutarti su V5| ,,Gyvenimo universitetas LToo ir VIP
naryste naudotis nuotoliniais seminarais hups://www.pedagogas.ltl; [sakymas 2021.10.04 Nr. V-
63

Vaikq gerq savijautqir frzini aktyvumq padeda uZtikrinti nuolatinis ir tradicinis dalyvavimas:

,,Sveikatiados" programoje - ,,Rieda ratai rateliukai", ( judejimas paspirtukais ir dviradiais),
RIUKKPOS organizuojamuose projektuose ,,Lietuvos mah4t4 Zaidynes", ,,MaZoji mylia'..

,,Futboliukas" ir nuolat papildoma Fizinio aktyvumo programa.

Vaikq socialinius emocinius igDdZius stipriname prevencinemis programomis,,Zipio
draugai", istaigos,,Geros emocines sveikatos programa" ir suplanuotomis veiklomis.



ams padeda uZtikrinti specialistq komanda,

Vaiko geroves komisija teikia socialing, pedagoging ir emocing pagalbq Seimai. Organizuojami

individualus susitikimai, rengiami individualios veiklos planai, specialiq poreikiq turintiems

vaikams. Pasira5yta bendradarbiavimo sutartis su VSf ,,ISAD Lietuva". Sutartyje numatyti pagalbos

btidai sunkumq patiriantiems vaikams. Siekiant gerinti ltraukqi! ugdym4, pedagogams sudarytos

s4lygos dalyvauti mokymuose, konferencijose: Nacionalineje ,,Penkiq pojfldiq" konferencijoje

,,S"i-o, atvejo vadybos perspektyva: Kaip turetq atrodyti efektyvi, ilgalaike ir visapusiSkapagalba

Seimoms, auginandioms vaikus, turindius raidos sutrikimq" VSf Penki pojudiai, ,,Svietimo ir

pagalbos mokymosi sunkumq turindiam mokiniui teikimas mokykloje", ,,Individualiq pagalbos

planq rengimas vaikams, turintiems specialiqjq ugdymosi poreikiq" V5{ Trakq Svietimo centras ir

kituose.

Kurti moderni4, saugi4, sveik4, mobili4, aktyvinanii4 ugdymo(si) veikl4 aplink4'

Ugdymo(si) aplinka turtinama naujomis edukacinemis priemonemis, atitinkandiomis

vaikq amZiq. Tyrinejimo ir patyriminei veiklai lrengta lauko eksperimentq ir stebejimq erdv6,

grupese lrengtos erdves su sensoriniais Zaidimais ir lavinamaisiais Sviesos staliukais. Vaikq

eksperimentams ir patirtiniei veiklai lrengtos kepimo krosneliq erdves, kuriose vaikai gamina, kepa,

eksperimentuoj a, ragauj a, vai5ina.

Atnaujintos vaikq Zaidimq aik5teles, edukaciniai nameliai, smelio deZes, irengta danga,

kuri atitinka LR Higienos normq bei Lietuvos standartq reikalavimus. Aik5teles priZiuri UAB

,,Economus", pagalVaikq Zaidimq aik5teles lrenginiq eksploatacines apZiDros sutarti ECON-SUT-

029. Atnaujintos dviejq darZelio grupiq sienos, grindys, lubos, durys, kai kurie baldai. Nuolat

atnaujinama virtuves iranga, maisto ruo5imo indai, irankiai, irengimai - bulviq valymo ma5ina,

elektrines krosneles, suldiaspaude. Vaikq valgiaraStis nuolat atnaujinamas, pritaikomas individualiai

pagal gydytojq rekomendacijas ir pedagogq bei tevq apklausas. Vaikq valgiara5dius atnaujinti ir

pritaikyti individualiai pagal gydytojq rekomendacijas padeda dalyvavimas mokymuose,,Pasirinkite

kokybi5kus produktus ir issaugokime maisting vertg patiekaluose. Praktiniai patarimaio'

2l?lm.balandZio 16 Nr. V-24

Siekti bendruomen6s narig tarpusavio supratimo, empatijos bei plEsti istaigos

bendradarbiavim4 su socialiniais partneriais

Nuoseklus informacijos kelimas ir viesinimas darZelio svetaineje

https://www.vilniauspakalnute.ltl DarZelio personalo uZdaroje grupeje teikiama greita, aiski ir

konstruktyvi informacija. Suburta informavimo ir viesinimo darbo grupe Dir. isak2020 m sausio 15

dNr. V-3
Patvirtintas rizikos bei mobingo prevencijos apra5as ir atliktas psichosocialiniq veiksniq

vertinimas.2 OZl.Og.l3 Nr.DS21/01. Stiprinami bendruomenes tarpusavio rySiai, kviediant dalyvauti

i3vykose iteatrq, muziejq ir kt.

Organizuojamas psichologes paskaitq ciklas pedagogams, siekiant gerinti savivertes ir

savgs paZinimo lgfidZius. Seimoms siUlomi susitikimai su psichologe aktualiomis temomis pagal

vaikq amZiq ir poreiki.

Rengiami bendri kgrybiniai projektai, ltraukiant bendruomeng: , ,,Savaite su me5kudiu'.,

,,Zalioji palangeo', ,,$viesk 2ibinte, Sviesk'., ,,Rudeneli, adii" ,,Liemos eglute '0, ,,Kaledinis

Zaisliukus"

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais pandemijos metu vyksta nuotoliniu btidu.

Kolegialus mokymasis ir pasidalinimas gerqja patirtimi vyksta nuolat su Vilniaus lop5eliu-darZeliu

,,Lazdynelis", Vilniaus Santari5kiq lop5eliu-darZeliu, Vilniaus Trakq Vgkel_ll5eliu-darZeliu.



Sudaryta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus vaikq ir jaunimo klubu,,Lak5tingalaoo, dalyvavome
pie5iniq konkurse ,,Mano mylimiausias gyvDnas", laimejome I viet4.

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UzOUOryS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

Pasrindiniai pradiusiu metu veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar

nustatytos uZduotys
ivykdvtos)

Pasiekti r ezultatai ir j q rodikliai

1.1.
Ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio
ugdymo(si)
proceso kokybes
gerinimas

I5laikyti ir stiprinti
(intelektualinius)
ZmogiSkuosius
iSteklius, sudarant
pedagogams
galimybes ir
s4lygas: tobulinti
kvalifikacij4;
skleisti ir perimti
gerqJq darbo patirti;
naudotis
informacija ir
informacinemis
priemonemis.

1. GeguZes menesi
atliktas dviejq
prieBmokykliniq
ugdymo(si) grupiq
tyrimas, siekiant
iSsiaiSkinti
nuotolinio
ugdymo(si)
kokybg. Tyrime
dalyvauja ne
maLiau 50% vaikq
tevq (globejq).
Rezultatai
aptariami pedagogq
posedyje ir
numatomi
tolimesni veiklos
pokydiai.
2.Gerinti
ikimokyklinio
ugdymo(si) veiklos
planavim4, vaikq
pasiekimq
vertinimq ir
fiksavim4
naudojant
platform4
https://musudarzeli
s.ltl
3. Organizuojami
seminarai, pagal
kvalifikacijos
program4, visiems
pedagogams. T\Yo
pedagogq igis
darbui bUtinq
ugdymo
kompetenciiu.

1. GeguZes menesi atlikta
Nuotolinio ugdymo(si)
prie5mokyklinese grupese tevq
apklausa
https://docs. soosle. com/forms/
u/0/
Rezultatai aptarti pedagogq
posedyje 2021.05.31ir
numaQzti veiklos pokydiai,
organizuoj ant nuotolini
ugdym4(si)
Trys pedagogai dalyvavo
mokymuose,,Ikimokyklinio ir
pradinio ugdymo pedagogams,
ketinantiems dirbti pagal
prie5mokyklinio ugdymo
program4"
2.Padarytair aptuta
planavimo analizb, naudoj anti s

elektroniniu dienynu
https ://musudarzelis. ltl "

Pedagogq, turindiq didesng
patirti ir aukStesng
kvalifikacing kategorij 4,
patirties sklaida planuoj ant
ugdymo turini ir vertinant
vaikq pasiekimus.
3. Visiems pedagogams ir
pagalbos vaikui specialistams
sudaryta galimybe su V5[
,,Gyvenimo universitetas LT'o
naudotis nuotoliniais
seminarais ir VIP naryste
hffps://www.pedago gas. ltl
ES projekto,,Inovacijos vaikq
darilelyj e" dalyvav i m as

mokymq programoje

,,Inovatyvus ikimokyklinis

1.



ugdymas. Kaip dirbti su
ikimokyklinio ugdymo
metodines medZiagos
priemoniq rinkiniais?" du
pedagogai ir,,Inovacijomis
gristas prie5mokyklinis
ugdymas" vienas pedagogas.

Kokybes gerinimas

itraukiajame ugdyme,
semiantis patirties mokymuose:

,,Svietimo ir pagalbos

mokymosi sunkumq turindiam
mokiniui teikimas mokykloje"

,,Vaikq garsq tarimo
sutrikimai: atpaZinimas ir
ivertinimas'o
,,Individualiq pagalbos planq

rengimas vaikams, turintiems
specialiqiq ugdymosi poreikiqo'

Dalyvavimas Vilniaus m.
savivaldybes administracij os

Svietimo, kultfiros ir sporto

departamento logopedq ir
specialiqjq pedagogq metodinis
burelio veikloje:

,,Struktiiruo tas autizmq turind iq
vaikq ugdymas"

l.2.2.Kurti
saugi4
ugdymo(si)
aplink4 ir
uZtikrinti vaikq
fiziniaktyvum4
ir sveikat4.

Saugios emocines
ugdymo(si)
aplinkos gerinimas.
Fizinio aktyvumo
skatinimas ir geros
sveikatos
puoselejimas.

l.Geros emocines
sveikatos
programos
integravimas i
ugdymo(si)
procesS,

atsiZvelgiant i
ekstremali4
situacij4 Salyje ir
ugdymo(si)
organizavimo
b[dus (nuotoliniu,
kontaktiniu,
mi5riu), lsitraukia
80% pedagogq.
2.70% pedagogq
su savo ugdytiniais

isitraukia iFizinio
aktyvumo
program4 202Im.,
kuri pades skatinti
vaikq judejim4 ir
sveikatos
stiprinima.

1. Nuotolinio ugdymo
or ganizav imas prie5mokyklinio
ugdymo grupese, integruojant
Geros emocines sveikatos
program? su psichologe,

igyvendinant projekt4

,,Keliauj u emocij q paZinimo
taku, kartu su zuikudiuoo;
Sausio-balandZio men.

,,Savaite be patydiq" - veiklos
pagal vaikq amlitr. Kovo men.
Grupiq proj ektai,,Tolerancij os
miestaioo Lapkridio men.,

isitraukia l00o/o pedagogq ir
vaikq.
https ://www.vilniauspakalnute.
Itlto lerancii os-diena/
Proj ektas,,Pir5tukai Snekudiai"

- problemq sprendimo budq ir
bendravimo igudZiq
tobulinimas.
Dalyvavimas Nacionalinej e
,,Penkiq pojiidiq"
konferenciioie



3.Bendradarbiavim
as su vaikq tevais
(globejais),
rengiant fizinio
aktyvumo veiklas,
projektus, akcijas.

,,Seimos atvejo vadybos
perspektyva: Kaip turetq
atrodyti efektyvi, ilgalaike ir
visapusi5ka pagalba Seimoms,
auginandioms vaikus, turindius
raidos sutrikimqoo VSf Penki
pojiidiai

2. P agal frzinio aktyvum o
program? dalyvaujama
projektuose:
Lietuvos futbolo federacij os
proj ektas,,Futboliukaso',

isitraukia 30 %ovaikr4 (5-7 m.
amZiaus) ir pedagogq.
Lietuvos tautinio olimpinio
komiteto ir RIUKKPA
,,Lietuvos maLqq Zaidynes",

isitraukia prieSmokyklinio
amZiaus vaikai ir pedagogai.

,,Sveikatiada", dalyvauj a 80%
pedagogq su savo ugdyiniais
(,,Rieda ratai rateliukai",
,,MaZoji mylia")
3. Bendradarbiavimas su vaikq
tevais (globej ais), dalyvauj ant

,,Sveikatiados" veiklose,
akcijose ir iS5[kiuose.

3.Plesti
tyrinejimo ir
kDrybines
veiklos erdves
vidaus ir lauko
aplinkoje

Geres ugdymo(si)
kokybe, lrengus
tyrinejimo ir
ktirybines veiklos
erdves.

l.Eksperimentq ir
stebejimq erdvirl

irengimas lauko
aplinkoje, birZelio-
spalio men.
60% ugdytiniq
dalyvauja
eksperimentq,
stebejimq ir
fiksavimq veiklose
lauko erdveje.
2. Atnaujinti
ugdymo(si)
priemones skirtas
tyrinejimams ir
eksperimentams.
Iki rugsejo men.

irengtos dvi
tyrinejimo ir
kilrybines veiklos
laboratorijos.
3.Visus metus
organizuoti

1. |rengta lauko eksperimentq
ir stebejimq zona, kurioje seja,

sodina, augina, stebi, fiksuoja
70 %ugdytiniq su savo
pedagogais.
2. 3 grupese irengtos erdves su
sensoriniais Zaidimq ir
lavinamaisiais Sviesos

staliukais.
Proj ektas,,Kvepiandios
Kaledos", irengtos kepimo
krosneliq erdves, dalyvavo
100% vaikq ir pedagogq.
3. Organizuotos projektines
veiklos,
kurios buvo vieSinamos

istaigos svetaineje
https://www. vilniauspakalnute.
It/:
Ziemos ktirybines dirbtuves
hffps ://www.vilniauspakalnute.
Itlpriesmokyklinuku-ziemos-
kurybines-dirbtuves/



projektines veiklas,

itraukiant istaigos
bendruomeng,
projektus vie5inti

istaigos svetaineje
https://www.vilnia
uspakalnute.ltl

Miisq lange - Lietuva
http s : //www. vi lniauspakalnute.

\tlmusu-lan ge- lietuva/
Lietuvos maZqiq ZaidYnes

https: //www.vilniauspakalnute.
\tllietuvos-mazuj u-zaidyne s/

Visos geles, Tau mamYte!

Skrydis i vasar4!
https ://www.vilniausPakalnute.
Itlskrvdis-i- vasaral

MaZoji mylia
https : //www. vi lniausPakalnute.

It I mazoji -my lia-202 I I
https: //www.vilniausPakalnute.
Itlvisos-eeles-tau-mamyte/
Rieda ratai
https ://www.vilniausPakalnute.
Itltradicinis-sporto-renginvs-
rieda-ratai-rateliukai-20211
Rudeneli, aditi
https : //www. vilniauspakalnute.
Itlrudens-spalvos-musu-
darbeliuose/
Liemos eglute, Kaledinis
Zaisliukus

t.4.
1.5.

i3 dalies d6l

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet fvykdytos
lrlnmq iei hrrwn nrlikta nanildomu- svariu istaigos veiklos rezultatams

llZduotvs / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai

3. t .D"lyra""tmas ES proj ekte,,Inovacij os datLelyie"'

Dalyvavimas mokymuose ir jq vedimas.

Poveikis IkimokYklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo praktikos

gerinimui skatinant pokydius lstaigos
veikloie.

3 Z Dalyv avimas darbo grupej e, rengiant si[lymus
atnauiintos PU BP.

Patirties sklaida su istaigos pedagogais

oristatant atnauiinta PUBP'

33. Dat),vavtmas darbo grupeje, ikimokyklinio ugdymo

istaigq veikl4 reglamentuojandiq teises aktq analizei

atlikti.

Susisteminti bei parengti siiilymai pades

tvirdiau orientuotis reglamentuojandiuose

teises aktuose, dokumentq rengime bei jq
maZinime.



3.4. Magistrantlros studij os ISM universitete,,Svietimo Praturtintos kompetencij os strateginio
organizacij os valdymo, vertes kiirimo,
finansq valdymo ir kitose srityse, padeda
organizuoj ant istaigos veikl4 ir inicij uoj ant

4. Pako met veiklos uZdu buvo ir rezultatai

III SKYRIUS
GEBEJIMU ATLIKTI PAREIGYBES APRASYVTT NUSTATYTAS FUNKCIJAS

VERTINIMAS

5. Geb6jimq atlikti pareigybds apra5yme nustatytas funkcijas vertinimas
(

IV SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCI4I TOBULINIMAS

V SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

6.

Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai

(kuriais vadovaujantis vertinama,

Vertinimo kriterijai PaZymimas atitinkamas
langelis:

I - nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;

3 - gerai;
4 -labai eerai

5. I . Informaciios ir situaciios valdymas atliekant funkciias 11 2a 3n 4il
5.2. IStekliu (Zmoei5kuiu. laiko ir materialiniu) paskirstymas ln 2n JU 4il
5.3. Lyderystes ir vadovavimo efektyvumas 1r 2z 1l I 4g
5.4. Ziniq, gebejimq ir lgudZiq panaudojimas, atliekant funkcijas ir
siekiant rezultatlr

1n 2a 3r 4V

5.5. Bendras ivertinimas (paZymimas vidurkis) 1n 2z 3n 4il

rezu kdant uZduotis nlmas

UZduodiq ivykdymo apraiymas
PaZymimas

atitinkamas langelis
6.1. Visos uZduotys ivykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai serai x
6.2.Uldtotys i5 esmes ivykdytos arba viena neivykdyta pagal sutartus
vertinimo rodiklius Gerai E

6.3. fvykdyta ne maZiau kaip puse uZduodiq pagal sutartus vertinimo rod klius Patenkinamai E
6.4. Puse ar daugiau uZduotys neivykdyta pagal sutartus vertinimo rodikl us Nepatenkinamai E

7 .1.

7,2.



8. Kitg metg uZduotys
(nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne 5

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai (kuriais

vadovauj antis vertinama, ar

nustatlos uZduotys ivykdfos)
8.l.Ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio

ugdymo(si) kokybes

gerinimas

ISlaikyti ir stiprinti
(intelektualinius)

ZmogiSkuosius

i5teklius, sudarant

pedagogams galimybes

ir s4lygas: tobulinti
kvalifikacij4; skleisti ir
perimti ger4j4 darbo

patirti. Identifikuoti ir
analizuoti kiekvieno

vaiko individualias
galimybes ir palangq.

l.Vaikq individualios ugdymosi

paZangos diagramq fiksavimas ir
analizavimas du kartus per metus -
baland! ir lapkriti. 90Yo tevq
dalyvauj a individualiuose
pokalbiuose su pedagogais ir Svietimo

pagalbos specialistais, aptariant vaiko

patangq.

2.Vasario men. parengtas patyrimu

grlstas ugdymo(si) planas, ijo
veiklas isitraukia 100% pedagogtl su

savo ugdytiniais. Organizuoj amas

kolegialus mokymasis.

3. Organizuojami seminarai, pagal

kvalifikacijos programQ, visiems

mokytojams. 100% pedagogq igis
darbui biitinq ugdymo kompetencijq.

4. Atlikta tevq apklausa,,TOvq

poZilris ivaikq ugdymo kokybg"
geguZes men. Duomenys aptarti

pedagogq posedyje ir pavie5inti

internetinej e svetainej e. Numatyti

ugdymo(si) kokybes gerinimo budai.

8.2.Kurti saugiq

ugdymo(si) ir darbo

aplinkas

Saugios emocines

ugdymo(si) aplinkos

gerinimas.

l.Geros emocines programos

integravimas i ugdymo(si) procesq,

isitraukia 100% pedagogq.

2. Mikroklimato ir pasitenkinimo

darbu tyrimas lapkridio men. Tyrime

dalyvauja 80% darbuotojq. Rezultatai

aptariami pedagogq posedyje ir
numatomos mikroklimato gerinimo

priemones.

3. Tevq liikesdiq apklausa rugsejo-

spalio men. Duomenq ataskaita

aptariama pedago gq posedyj e.

Numatomi bendradarbiavimo ir
veiklos gerinimo budai.

4.Bendradarbiavimas su

bendruomene, rengiant proj ektus,

parodas, akcijas kart4 imenesi.



Informacijos ir veiklos vie5inimas

istaigos internetinej e svetainej e

https ://www.vilniauspakalnute. ltl
5. Komunikacijos veiksmingumo

stiprinimas su vaikq tevais (globejais)

uZdarose grupiq platformose kart4 i
savaitg. GriZtamojo ry5io

analizavimas kart4 i menesi.

8.3.Finansinio

ra5tingumo

tobulinimas

Finansiniq i5tekliq

racionalus
panaudojimas

1. Dalyvauti finansinio ra5tingumo

tobulinimo mokymuose du kartus i
metus. Dalyvauja 2 Zmones i5

istaigos.
2. Bendradarbiaujant su biudZetine

istaiga,,Skaitlis" numatomas

racionalus turimq finansiniq iStekliq

panaudojimo planas pagal veiklos
prioritetus. I5laidos nevir5ija pajamq.

3.Nenumatytas le5q trDkumas

biudZetiniq metq pabaigoje.

9, Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali buti neivykdytos (aplinkybds, kurios gali tur6ti
neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

ldoma suderinus su Svietimo vadovu

9.l.Personalo kaita

9.2.Zmogilkiej faktoriai (nedarbingumas, kitos aplinkybes)

9.3.Pandemija r visuotinas karantinas

9.4. Nepakankamas finansavimas

VI SKYRIUS
YERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

10. |vertinimas, jo pagrindimas ir siulymai:

1/k_
(paraSas)

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo /
darbuotojq atstovavim4 i gyvendinantis asmuo)

11. fvertinimas, jo pagrindimas ir siulymai:

(,,twu &0,..,.:u N'i N;*l Ollt
(data)



lvykdytos visos utduotys ir kal kurie mdiHiai virtyti,
gebij i mai atl ikti pareig,bis apraiyme nustatytas funkcijas,vr;.,,'n; lahai gerei, Nusuqtiparebinis altes Hntamdq
:!t!i ! 5 pr.oc.enn! paruiginis algos pasloviosiis dalies dyckio.

h,rrru ltru-w-ll
(valstybines Svietimo istaigos savininko
teises ir pareigas igyvendinandios institucijos
(dalyviq susirinkimo) igalioto asmens pareigos;
savivaldybes Svietimo istaigos atveju - meras)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas / ru

Grrruk Partu;i ,/ot,l.'ai J/
(Svietimo istaigos vadovo pareigos) (vardas ir pavarde)


