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ISKYRIUS
PASIEKTIIR PLANUOJAMI REZULTATAI

l.Pagrindiniai prattuSiЧ kalendorinill lnetЧ  Veildos rezultatai

Metines uZduotys (toliau

- uZduotys)
Sicktini rczultatai

Nustag4i rezultatq
vertinimo rodikliai

(kiekybiniai, kokybiniai,
laiko ir kiti rodikliai,

kuriais vadovaudamasis
vadovas vertins, ar

nustatytos uZduotys yra

ivykdytos)

Pasiekti Кzultatd irjЧ

rodikliai

つ
４

1.3.

[.4.

1.5.

1.6.

2. Einamqjq metq uZduotys
nustatomos ne maZiau 3 ir ne kai 6

UZduotys Siektini rczultatai

Nustatyti r ezrilta1al vertinimo
rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai,

laiko ir kiti rodikliai, kuriais
vadovaudamasis vadovas vertins,

ar nustaty.tos uZduotys yra
iwkdvtos)

2.1. Inicijuoti ir koordinuoti istaigos
rpskaitos politikos parengim4

Parengta ir su
nvivaldybes
rdministracijos Finansq ir
rpskaitos skyriumi
;uderinta istaigos
rpskaitos politika

t ketvirtyje parengla, suderinta su

Finansq ir apskaitos skyriumi ir
patvirtinta apskaitos politika, visi
susijg darbuotojai supaZindinti su ja
pasira5ytinai

2.2. Oryani;zuoti istaigos remonto
larbq ivykdyme

[rengtas kabinetas
sveikatos specialistui,
suremontuotos dvieiu

tki metq pabaigos suremontuotas
visuomenes sveikatos specialisto
kabinetas, dvieiu ugdymo gnrpiq,



grupirl virhrveles,
koridorius, apfrefia
istaigos teritorij a nauja
lvora

maisto ruoSimo (virtuves) ir bendro
eaudojimo (koridoriaus) patalpos,
lalis stogo, teritorija aptverta nauja

"vora

2.3. Inicijuoti, skatinti vaikq ugdymq
netradicinese aplinkose

tkimokyklinio ir
rrie5mokyklinio ugdyrno
:edagogai ugdom4jq
reikl4 vykdo uZ istaigos
:ibu

-IV ketvinyje 5417 metq vaikq
rgdomoji veikla vykdoma uZ
staigos ribq (ne maliau kaip 10

Svykr+, kelioniq)

Z.4.Pagerinti Svietimo kokybg ir
:fektyr,,umq, skatinant mokymo si
rris4 gyvenim4 iniciatyvas

Patobulinta darbuotoj q
kvalifikacija, igijant
malitines kompetencij as

tki metq pabaigos 70 proc.
larbuotojq patobulins kvalifikacij4.
Atliktas istaigos veiklos
Lsivertinimas.

2.5. Bendradarbiauti su kitomis
raj ono f staigomis, vykdandiomis
ikimokyklini ugdym4, su
mokyklomis, kurias lanko buvg
ugdytiniai

)rganizuoti bendri
:enginiai vaikams,
redagogams

II-IV ketvirtyje suorganizuoti 4
bendri renginiai, veiklos su rajono
ugdymo istaigomis

3. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali bEti nelvykdytos (aptinkyb6s, kurios
gali turGti neigiamos ltakos 5ig uEduoiig ivykdymui)

(pildoma kartu suderinus su darbuotoju)

II SKYRIUS
PASTEKTU REZULTATU VYKDANT UznUOrrS VERTTNTMAS rR KVALTFTKACTJOS

TOBI]LIMMAS

4. Pasiektg rezultatg vykdant uZduotis vertinimas

5. Pasiulymai, kaip darbuotojui tobulinti kvalifikacij4
(nurodoma, kokie mokymai si[lomi darbuotojui)
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UZduodiq irykdymo apra5ymas
Pttynimas atitinkamas

langelis

+.1. Darbuotojas ivykde uZduotis ir vir5ijo kai kuriuos sutartur
rertinimo rodiklius Labai gerai r

1.2.Darbllonas is estts ivttdё  uttmtis pagd sutartus vertinim(
Юdiklius

Gerai r
1.3. Darbuotojas ivykde tik kai kurias uZduotis pagal sutartus vertinimc
odiklius Patenkinamai r
1.4. Darbuotojas neivykde uZduodiu pasal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai r

。
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III SKYRIUS
VERTINIPIO PAGRIND1lⅦ AS IR SIULYDIAI

2



6. Vertinimo pagrindimas ir sifllymai:

Meras

Kgstutis Tubis

(vadovo pareigos)

& I '<:,-' i* *e'

(Vttdas ir pavardC)

.f         :
(darbuotojo pareigos)

Su veiklos vertinimo i5vada ir siDlymais susipaZinau ir sutinku/nesutinku:
(ko nereikia, i5braukti)

(darbuotojq atstovavim4 igyvendinandio asmens pareigos) (paraSas) (vardas ir pavarde)

(paraSas)


