
 

 

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų  

veiklos vertinimo tvarkos aprašo 

priedas 
 

 

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ 

DIREKTORĖS IRENOS OFICEROVOS 

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA 
 

2020 m. sausio 13 d. Nr. (2.22) VL-3 
Visaginas 

 

I SKYRIUS 

PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių kalendorinių metų veiklos rezultatai 

(pildo darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas) 
 

Metinės veiklos 

užduotys / metinės 

užduotys 

Siektini 

rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo 

rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, 

laiko ir kiti rodikliai, kuriais 

vadovaudamasis tiesioginis 

darbuotojo vadovas (toliau – 

vadovas) / savininko teises ir 

pareigas įgyvendinančios 

institucijos vadovas ar jo įgaliotas 

asmuo (toliau – institucijos vadovas 

ar jo įgaliotas asmuo) vertins, ar 

nustatytos užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 

1.1. Įgyvendinti 

virtuvės patalpų 

remontą, aprūpinti 

reikalinga nauja 

įranga, organizuoti 

sklandų virtuvės 

darbuotojų darbą ir 

vaikų maitinimą 

remonto metu. 

Virtuvės 

patalpos 

atitinka 

higienos 

normos 

reikalavimus, 

virtuvėje yra 

visa maisto 

gaminimui 

reikalinga 

įranga. 

Viešojo darbų pirkimo būdu 

atrinkta įmonė kokybiškai 

atlieka virtuvės patalpų remontą 

iki 2019-10-15, neviršijant skirtų 

lėšų dydžio. Vaikų maitinimas 

remonto metu vykdomas 

nepažeidžiant higienos normos 

reikalavimų, tenkinant vaikų ir 

tėvų poreikius. 

Užduotis 

neįvykdyta. 

Pasikeitė 

Visagino 

savivaldybės 

administracijos 

remonto darbų 

teisinis 

reglamentavimas. 

Virtuvės patalpų 

remontas bus 

pradėtas 2020 m. 

birželio 15 d. – 

užsakovas 

Visagino 

savivaldybės 

administracija. 

1.2. Sustiprinti 

informacinių 

technologijų 

lopšelyje-darželyje 

diegimą. Įsigyti 2 

kompiuterius ir 

Informacinių 

technologijų 

taikymas 

ugdymo 

procese. 

Kompiuterizuotos dvi darbo 

vietos vyresniojo amžiaus 

grupėse iki 2019-09-01. 

Įsigyti 2 (du) 

kompiuteriai 

vyresniojo 

amžiaus grupėse. 

Auklėtojoms 

sudarytos sąlygos 
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įrengti (dvi) darbo 

vietas. 

 

informacines 

technologijas 

taikyti ugdymo 

procese. 

1.3. Atnaujinti 

lopšelio-darželio 

edukacines erdves 

lauke. 

Įrengti Kneipo taką. 

Įsigyti ir įrengti 2 

(du) lauko muzikos 

instrumentus ir 1 

(vieną) sportinį 

kompleksą. 

Pagerintos 

vaikų 

ugdymo(si) 

sąlygos. 

Edukacinės 

priemonės 

atitinka 

higienos 

normų 

reikalavimus. 

Viešojo pirkimo būdu atrinktos 

įmonės pristato kokybiškas 

edukacines priemones, jas 

sumontuoja ir įrengia lopšelio-

darželio teritorijoje iki 2019-09-

01. Pagerėja vaikų ugdymo(si) 

sąlygos. Tenkinami vaikų ir tėvų 

poreikiai. 

 

Atnaujintos 

edukacinės erdvės 

lauke. Įrengtas 

Kneipo takas, 

kuris 

funkcionuoja 

vasarą. Taką 

sudaro 6 paviršiai 

įvairaus jutimo 

medžiagų (lygus, 

šiurkštus, 

groblėtas, švelnus 

ir pan.). Įrengti 2 

lauko muzikos 

instrumentai ir 

vienas sportinis 

kompleksas su 

apsauga. 

 

2. Einamųjų metų užduotys 

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

Einamųjų metų veiklos 

užduotys / einamųjų metų 

užduotys 

Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo 

rodikliai (kiekybiniai, 

kokybiniai, laiko ir kiti 

rodikliai, kuriais 

vadovaudamasis vadovas / 

institucijos vadovas ar jo 

įgaliotas asmuo vertins, ar 

nustatytos užduotys įvykdytos) 

2.1. Įgyvendinti virtuvės patalpų 

remontą, aprūpinti virtuvę 

reikalinga nauja įranga, 

organizuoti sklandų virtuvės 

darbuotojų darbą ir vaikų 

maitinimą remonto metu. 

Virtuvės patalpos atitinka 

higienos normos 

reikalavimus, virtuvėje 

yra visa maisto 

gaminimui reikalinga 

įranga. 

Iki 2020 metų balandžio 1 d. 

sudaroma sutartis su lopšeliu 

darželiu „Gintarėlis“ dėl 

maisto gaminimo lopšelio-

darželio virtuvės patalpose 

nuo 2020-06-15 lopšelio-

darželio „Ąžuoliukas“ 

vaikams. Vaikų maitinimas 

remonto metu vykdomas 

nepažeidžiant higienos normų 

ir tenkinant vaikų ir tėvų 

poreikius. 

2.2. Organizuoti internetinės 

sistemos „Mūsų darželis“ 

įdiegimą. 

 

Informacinių 

technologijų taikymas 

ugdymo procese. 

Ši internetinė priemonė 

palengvina ir paspartina 

informacijos prieinamumą, 

suteikia papildomą 

bendravimą patogiu metu, 
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taupo laiką pildant ir 

perduodant dokumentus, 

primena apie dokumentų 

pateikimą, pritaikoma prie 

įstaigos poreikių. 

2.3. Parengti lopšelio-darželio 

ugdymo dienų lankomumo 

apskaitos tvarkos aprašą 

Nustatyta: ugdymo dienų 

praleidimo priežastys, 

pateisinimą patvirtinančių 

dokumentų ir jų 

pateikimo tvarka, 

ugdymo dienų 

lankomumo kontrolės 

būdai ir kontrolę 

vykdantys asmenys. 

Reglamentuota vaikų 

lankomumo ugdymo dienų 

apskaita, užtikrins sistemingą 

vaikų dalyvavimą ugdymo 

procese. 

2.4. Tęsti lopšelio-darželio 

internetinės svetainės 

www.visaginoazuoliukas.lt 

atnaujinimo darbus. 

Internetinės svetainės 

atitikimas vyriausybės 

nustatytiems 

reikalavimams. 

Atnaujinta informatyvi 

internetinė svetainė. 

 

3. Rizika, kuriai esant nustatytos einamųjų metų veiklos užduotys / einamųjų metų užduotys 

gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamą įtaką šių užduočių įvykdymui) 

(pildoma suderinus su darbuotoju / biudžetinės įstaigos vadovu) 
 

3.1. Savivaldybės taryba nepriims sprendimo dėl lėšų skyrimo virtuvės patalpų remonto 

darbams. 

3.2. Dėl iškilusių nenumatytų atvejų lopšeliui-darželiui trūksta finansavimo išteklių.  

3.3. Ilgalaikis vadovo nedarbingumas. 

3.4. Ilgalaikis vadovo nedarbingumas. 

 

II SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ, GEBĖJIMŲ VYKDYTI FUNKCIJAS VERTINIMAS IR 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

 

4. Pasiektų rezultatų vykdant metines veiklos užduotis / metines užduotis vertinimas 
 

Metinių veiklos užduočių / metinių užduočių  

įvykdymo aprašymas 

Pažymimas atitinkamas 

langelis 

4.1. Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas įvykdė metines veiklos 

užduotis / metines užduotis ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo 

rodiklius 

Labai gerai – 4 ☐ 

4.2. Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas iš esmės įvykdė metines 

veiklos užduotis / metines užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius 
Gerai – 3 ☐ 

4.3. Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas įvykdė tik kai kurias 

metines veiklos užduotis / metines užduotis pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 

Patenkinamai – 2 ☐ 

4.4. Darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas neįvykdė metinių veiklos 

užduočių / metinių užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius 
Nepatenkinamai – 1 ☐ 

 

 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 

http://www.visaginoazuoliukas.lt/
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Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas 

vertinimo kriterijai 

Pažymimas atitinkamas 

langelis:  

4 – labai gerai 

3 – gerai 

2 – patenkinamai 

1 – nepatenkinamai 
Pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymas, laikantis 

nustatytos tvarkos, tinkamu būdu 
1☐    2☐    3☐   4☐  

Pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymas, atsižvelgiant į 

strateginius įstaigos tikslus 
1☐    2☐    3☐   4☐ 

Tinkamas turimų žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, 

atliekant funkcijas ir siekiant rezultatų 
1☐    2☐    3☐   4☐ 

PAŽYMIMAS LANGELIS, ATITINKANTIS GEBĖJIMŲ 

ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS 

FUNKCIJAS VERTINIMŲ VIDURKĮ 

 

1☐    2☐    3☐   4☐ 

 

6. Pasiūlymai, kaip darbuotojui / biudžetinės įstaigos vadovui tobulinti kvalifikaciją  
(nurodoma, kokie mokymai siūlomi)  

 

6.1. 

6.2. 

 

III SKYRIUS 

BENDRAS VEIKLOS VERTINIMAS, VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

7. Bendras veiklos vertinimas 

 Pažymimas langelis, atitinkantis bendrą pasiektų rezultatų, vykdant užduotis, ir 

gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimų vidurkį 
 

Vertinimas Nepatenkinamai – ☐ Patenkinamai – ☐ Gerai – ☐ Labai gerai – ☐ 

 

 

8. Vertinimo pagrindimas ir siūlymai:  _________________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

 

 
________________________________________ ___________ ______________ 

(vadovo / institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 

 

 

 
Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku / nesutinku: 

(ko nereikia, išbraukti) 

 

 
 

 
(nurodyti punktus, su kuriais nesutinka) 

________________________________________ ___________ ______________ 
(darbuotojo / biudžetinės įstaigos vadovo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) 
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Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku / nesutinku, pokalbyje dalyvavau / nedalyvavau: 

 (ko nereikia, išbraukti) 

(ko nereikia, išbraukti) 

 

________________________________________ ___________ ______________ 

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

 

 

 

 


