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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

2021-2023 metų strateginio plano tikslas užtikrinti aukštą švietimo paslaugų kokybę ir 

prieinamumą. Šis tikslas nukreiptas į lopšelio-darželio veiklos prioritetus: 

 Veiksmingo kokybiško ugdymosi užtikrinimas  

 Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas 

 Narystės ,,Sveika mokykla dalyvavimas veikloje 

Siekiant teikti kokybiškas ir inovatyvias ugdymo(si) švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat 

kintančias visuomenės reikmes buvo vykdytas giluminis  įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas. 

Vertinimo procese dalyvavo įstaigos darbuotojai , ugdytinių tėvai. Išnagrinėti  įstaigos darbo 

aspektai, ištirti  teikiamos švietimo kokybės privalumai ir trūkumai, bei priimti pagrįsti 

sprendimai, numatyti pokyčiai tolimesnei kokybiškai įstaigos veiklai. 

 Narystė Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle ,,Sveika mokykla‘‘ ir sveikatos stiprinimo 

programos ,,Sveik-uoliukas‘‘ įgyvendinimas,  bei   veiklos tęsimas  Respublikinėje ikimokyklinių 

įstaigų darbuotojų asociacijoje ,,Sveikatos želmenėliai‘‘ padėjo siekti sveikatos stiprinimo ir 

saugojimo nuostatas, tobulinti sąlygas aktyviai fizinei veiklai ir emocinei kompetencijai lavinti.  

Įstaigoje  parengta ir įgyvendinta 11 sveikatinimo projektų. Organizuoti 3 sveikatinimo renginiai. 

 Įgyvendinti 6 respublikiniai projektai:  nacionalinis ilgalaikis projektas ,,Sveikatiada‘‘, ,,Sveikata 

visus metus‘‘, Lietuvos masinio futbolo asociacijos projektas ,,Futboliukas‘‘, ,,Mažieji turistai -

2021‘‘, ,,Olimpinių žiedų savaitė‘‘, ,,Lietuvos mažųjų žaidynėse 2021‘‘. 

Įstaigos pedagogai  dalyvavo konferencijoje nuotoliniu būdu  ,,Gerosios darbo patirties sklaida – 

vaikų sveikatos ugdymas, stiprinimas, veiklos organizavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose‘‘, 

skaitydamos pranešimus: Fizinis vaikų aktyvumas ankstyvajame amžiuje - nauda sveikatai ir 

smagi pramoga „Žalia vaikystė - mokytojo ir šeimos įtaka vaikų ekologiniam ugdymui“. 

Dalyvauta Marijampolės savivaldybės  finansuojamuose projektuose:  ,,Aplinka-gamtos ir 

žmogaus kūrinys‘‘- gauta 500 eurų finansavimas, ir ,,Emociškai stiprus, sveikas ir laimingas 

vaikas‘‘ – gauta 704 eurų finansavimas.  Ugdytiniams vykdytos edukacinės programos, 

organizuotos išvykos netradicinėse aplinkose. Sėkmingai įgyvendintos socialinių-emocinių 

gebėjimų programos ,,Zipio draugai‘‘, ,,Kimochis‘‘, organizuoti renginiai skatinantys tarpusavio 

draugystę, toleranciją, supratingumą. Dalyvauta  ir skaityti pranešimai respublikinėje ankstyvojo 

amžiaus vaikų ugdymo pedagogų  metodinėje-praktinėje konferencijoje ,,Sėkminga vaiko 

adaptacija – laimingas vaikas ir jo šeima‘‘. Atliktos pedagogų apklausos duomenimis (kurioje 

dalyvavo 98%  pedagogų)  ugdytinių tėvai (88,2 %) žino ir yra įtraukiami  į vaikų socialinio-

emocinio  ugdymo programų ir projektų įgyvendinimą.  

   Ugdytiniams grupėse sukurtos STEAM tiriamosios veiklos ir techninės kūrybos mokomosios 

aplinkos, kurios  aprūpintos priemonėmis tyrinėjimams, eksperimentams ir kitoms STEAM 

veikoms vykdyti. Diegiant STEAM elementus  ugdymo procesas tapo įvairesnis, įdomesnis, 

kūrybiškesnis, paremtas patirtimi ir atradimais. Pedagogės  skaitydamos pranešimus dalijosi gerąja 

darbo patirtimi, dalyvaudamos  tarptautinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo įstaigų 

pedagogų konferencijoje ,,Gamtosauginio raštingumo  ugdymas ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame amžiuje integruojant STEAM ir kitus netradicinio ugdymo metodus.  

Aktyvinant naujų ugdymo metodų taikymą įsigytos dvi  interaktyvios lentos, kurių pagalba 



ugdymas tapo kokybiškesnis. Vaikai geba naudotis išmaniomis lentomis savo kūrybinei veiklai, 

gebėjimams tobulinti. 

Inicijavome  ir dalyvavome tarptautiniuose  e Twinning projektuose: „Distance learning during a 

pandemic in preschool“ (nuotolinis ugdymas pandemijos metu priešmokyklinėje grupėje), 

"Technologies and safe use of the Internet in kindergarten" (saugaus technologijų ir interneto 

naudojimas ikimokyklinėje įstaigoje) ir kt. Pedagogai įgijo lyderystės gebėjimų, o vaikams  tai dar 

viena galimybė dalintis patirtimi, idėjomis, bendrauti ir bendradarbiauti. 

Įstaigoje sudarytos sąlygos ugdytiniams  lavinti  individualius  polinkius ir gebėjimus: lankyti  

futboliuko, krepšinio, šokio, anglų kalbos bei LISPO studiją. 

Darbuotojams sudarytos sąlygos kvalifikacijos tobulinimui nuotoliniu būdu, skatinami atestuotis. 

Trys mokytojo padėjėjos mokosi  Marijampolės profesinio rengimo centre įgyti ikimokyklinio 

ugdymo mokytojo padėjėjo specialybės. 

Vykdyti  40 val. mokymai pedagogams ,,Mokyklų darbuotojų kompetencijos  psichikos sveikatos 

srityje didinimo mokymai‘‘.  Organizuota  nuotolinė paskaita tėvams ir pedagogams,, Įtraukusis 

ugdymas: siekiamybė, lūkesčiai ir galimybės‘‘- lektorė: Asta Blandė – psichologė, edukologė, 

kvalifikacijos tobulinimo programų rengėja ir ekspertė, knygų tėvams apie vaikų ugdymą 

bendraautorė. 

Inicijuotos ir organizuotos Respublikinės, miesto  parodos, konkursai, pilietinės iniciatyvos, 

dalyvauta projektuose,   kūrybinių darbų parodose, konkursuose. Bendrystę stipriname su Petro 

Kriaučiūno viešosios bibliotekos Draugystės padaliniu organizuodami renginius, parodas, 

konkursus.  

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Marijampolės visuomenės sveikatos biuru 2021 m. 

vasario 24 d. Nr. D3-197/SP – 4, VŠĮ,,LISPA‘‘2021 m. rugsėjo 15 d, Nr. SP-24,UAB  Kalba LT, 

2021m. spalio 4d. Nr. SP-28, Marijampolės pedagogine psichologine tarnyba 2021m. gruodžio 2d. 

Nr. S-5-10SP-37. 

 

II SKYRIUS 

 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių  2021 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.Lopšelio-darželio 

veiklos kokybės 

įsivertinimas 

(tęstinis) 

1.1. Veiklos 

kokybės 

įsivertinimo 

sprendimai 

grindžiami 

surinktais realią 

lopšelio-darželio 

situaciją 

iliustruojančiais  

duomenimis ir 

informacija. 

1.1.Iki 2021- 02-26 

parengtas veiklos 

kokybės įsivertinimo 

darbo planas. 

1.2. Iki 2021-03-31 

atliktas veiklos 

kokybės giluminis 

(teminis) 

įsivertinimas. 

1.3. Iki 2021-04-30 

parengta veiklos 

kokybės įsivertinimo 

ataskaita, 

bendruomenei pateikta 

1.1. Parengtas  2020-

2021m.m giluminio –

teminio įstaigos veiklos 

kokybės įsivertinimo  darbo 

planas  iki 2021-02-26. 

1.2. Atliktas iki 2021-03-31 

įstaigos veiklos kokybės  

giluminis (teminis) 

įsivertinimas. 

 1.3. Parengta  veiklos 

kokybės įsivertinimo 

ataskaita, bendruomenei 

pateiktos rekomendacijos, 

tobulintini aspektai. Aptarta 



rekomendacijos, 

tobulintini veiklos 

rodikliai veiklos 

kokybei gerinti. 

1.4. Iki 2021-05-30 

supažindinta ugdytinių 

tėvai internetiniame 

puslapyje. 

mokytojų tarybos posėdyje 

(protokolas 2021-10-11 Nr. 

PR-22) 

1.4. Su veiklos kokybės 

įsivertinimo ataskaita tėvai 

supažindinti internetiniame 

puslapyje. 

1.2. Ugdymo 

programų dermė. 

Organizuoti darnų, 

orientuotą į vaiką 

ugdymo(si) procesą. 

1.2. Kokybiškas 

ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis 

ugdymas 

įgyvendinant 

įstaigos 

ikimokyklinio 

ugdymo programą, 

integruojant 

sveikatos 

stiprinimo 

programą ,,Sveik-

uoliukai‘‘, 

prevencinę 

programą ,,Zipio 

draugai‘‘, emocinio 

intelekto programą 

,,Kimochis‘‘ ir 

kitas prevencines 

programas. 

1.2.1.   Dalyvavimas 

projektuose, vaikų 

kūrybos konkursuose 

miesto, respublikos 

mastu, 

organizuojamos 

akcijos, šventės, 

parodos, įvairūs 

renginiai siekiant  

perimti tautos 

vertybes, tradicijas, 

užtikrinant vaikų 

sveiką, saugią aplinką, 

dalijimasis gerąja 

darbo patirtimi, 

bendradarbiaujama su 

socialiniais 

partneriais. 

1.2.2. Įgyvendinama 

vaikų socialinių 

įgūdžių ugdymo 

programa ,,Zipio 

draugai‘‘, 

emocinio intelekto 

programa 

,,Kimochis‘‘. 

1.2.1. Įgyvendinta  sveikatos 

stiprinimo programa 

,,Sveik-uoliukai‘‘.    

Parengti 4 sveikatinimo 

tema straipsniai ir patalpinti 

,,Sveikatą stiprinanti 

mokykla‘‘ internetiniame 

puslapyje.   Vykdyti 

sveikatinimo renginiai su 

socialiniais partneriais:  

dalyvauta Respublikinės 

ikimokyklinių ugdymo 

įstaigų darbuotojų 

asociacijos ,,Sveikatos 

želmenėliai‘‘ 5akcijose, 6 

projektuose. Lopšelis-

darželis siekdamas ugdyti 

sveiką ir aktyvų vaiką 

2021m. įgyvendino 

Respublikos sveikatos 

stiprinimo projektus: 

,,Sveikata visus metus‘‘ 

(Direktoriaus įsakymas 

2021-01-26 Nr. V-13),  

,,Sveikatiada‘‘ 

( padėkos-įstaigai ir 

pedagogams),  „Lietuvos 

mažųjų žaidynės 2021“ 

(padėka, diplomas įstaigai ), 

projekte ,,Futboliukas‘‘ 

(padėka).  Informacija apie 

vykdytus sveikatinimo 

renginius skelbta 3 kartus 

spaudoje, 15kartų  

internetiniuose 

tinklalapiuose.  

Inicijuotas ir organizuotas: 1 



Respublikinis ikimokyklinių 

ugdymo įstaigų konkursas 

(Direktoriaus 2021-01-26  

įsakymas Nr. V-12) 

2 Marijampolės 

savivaldybės ikimokyklinių 

ugdymo įstaigų vaikų  

iniciatyvos-parodos  

(Direktoriaus  2021-03-17   

įsakymas Nr. V- 48, 2021-

10-22 įsakymas 

 Nr. V-165) 

1.2.2. Įgyvendinta  vaikų 

socialinių įgūdžių ugdymo 

programa ,,Zipio draugai‘‘, 

emocinio intelekto 

programa ,,Kimochis‘‘ 

(Direktoriaus  2021-01-14 

įsakymas Nr. V-8)                      

1.3.Sudaryti sąlygas 

nuolatiniam 

pedagogų  profesines 

kompetencijos 

augimui. Tobulinti 

savo kvalifikaciją. 

 

1.3.Pedagogams  

sudarytos tinkamos 

sąlygos 

kvalifikacijos 

tobulinimui, jie 

motyvuojami ir 

tobulina savo 

kompetencijas 

įvairiomis 

formomis. 

3.2.2. Įstaigoje 

formuojama 

tęstinio mokymosi, 

nuolatinio 

kompetencijų 

atnaujinimo 

kultūra, gerėja 

ugdymo kokybė. 

1.3.1. Įstaigos 

vadovai, pedagogai 

dalyvauja 

kvalifikacijos kėlimo 

kursuose. 

1.3.2. Organizuojami  

2 seminarai įstaigos 

pedagogams. 

1.3.1. Pedagogai 

kvalifikaciją  tobulino  

dalyvaudami kvalifikacijos  

tobulinimo programose - 

nuotolinio mokymo(si) 

platformoje Pedagogas.lt  Iš 

viso išklausyta   kursų, 

seminarų: 1992 akademinės 

valandos. 

15 pedagogų dalyvavo 

,,Mokyklų darbuotojų 

kompetencijos psichikos 

sveikatos srityje didinimo 

mokymuose‘‘- 40 ak. val. 1 

pedagogas dalyvavo 

kvalifikacijos tobulinimo 

kursuose , ketinantiems 

dirbti pagal priešmokyklinio 

ugdymo programą. 

Savo kvalifikaciją tobulinau 

dalyvaudama mokymuose: 

,,Gyventojų apsaugos 

ekstremaliųjų situacijų 

atvejais organizavimo 

tęstinio civilinės saugos 

mokymo programa‘‘, 



,,VGK veiklos svarba 

prevenciniame lygmenyje, 

bei pagalbos planų rengimas 

ir įgyvendinimas‘‘. 

 Iš viso išklausyta kursų, 

seminarų: 192 ak. val. 

1.3.2. Organizuotos 

nuotolinės paskaitos tėvams 

ir pedagogams:  ,,Įtraukusis 

ugdymas: siekiamybė, 

lūkesčiai ir galimybės‘‘, 

,,Vaiko minimalios 

priežiūros priemonė. 

Bausmė ar prevencija‘‘. 

 

 

2.  Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos 

2.1.   

2.2.   

 

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

2.1. Sudaryta STEAM veiklų įgyvendinimo darbo 

grupė (Direktoriaus  2021-10-06 įsakymas  Nr. V- 

154, parengtas STEAM veiklos planas (Direktoriaus 

įsakymas 2021- 10-22 įsakymas Nr. V-166) 

Kokybiškesnis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo turinio 

įgyvendinimas.  

2.2. Parengti ir įgyvendinti  2 projektai: ,, Emociškai 

stiprus, sveikas ir laimingas vaikas‘‘ (Patvirtinta 

Marijampolės savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymu 2021-10-05 Nr. DV-1344 ), 

,,Aplinka – gamtos ir žmogaus kūrinys‘‘. Gautas 

projektams finansavimas (2021-03-05  

aplinkosauginio švietimo, aplinkosaugos projektų 

vertinimo protokolo Nr. K-95 nutarimu Nr. 140). 

Įstaigoje pagerėjo emocinis-socialinis 

klimatas, sustiprėjo bendruomenės  

tarpusavio bendravimo ir  

bendradarbiavimo įgūdžiai. 

Išugdyta bendruomenės ekologinė 

savimonė ir draugiškos aplinkai 

vertybinės nuostatos, skatinančios 

aplinkos tausojimą bei puoselėjimą. 

2.3.1. Parengiau  ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo 

tvarkos aprašą (Direktoriaus  2021-01-29 įsakymas 

Nr. V- 18),  

2.3.2. Parengiau Vaikų ugdomų pagal ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo programas lankomumo 

apskaitos ir nelankymo pateisinimo tvarkos aprašą 

 ( Direktoriaus 2021-02-15 įsakymas Nr. V-33) 

Vaikų pažangos ir pasiekimų tvarkos 

aprašas  padeda  siekti  kokybiško 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo proceso ir vaikų vertinimo 

įstaigoje.  

Parengtas  lankomumo apskaitos ir 

nelankymo pateisinimo tvarkos aprašas 

padeda   laiku ir kokybiškai 

parengti dokumentus. 

2.4. Inicijavau pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su 

Marijampolės savivaldybės pedagogine psichologine 

Užmegzta partnerystė  padės įstaigoje 

krizės metu  teikti psichologinę pagalbą. 



tarnyba ( 2021-12-02 Nr. S-5-10/ SP -37) 

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 

ir jų rodikliai 

4.1.       

4.2.       

 

III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 

  

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
(pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 

langelis: 

1 – nepatenkinamai; 

2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 

4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas 1□ 2□ 3□ 4  

5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas 1□ 2□ 3□ 4  

5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas 1□ 2□ 3□ 4  

5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 

siekiant rezultatų 

1□ 2□ 3□ 4  

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□ 2□ 3□ 4  

  

IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 

  

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas 

atitinkamas langelis 

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo 

rodiklius 
Labai gerai  

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 

vertinimo rodiklius 
Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 
Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 
Nepatenkinamai ☐ 

  

7.  Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. Profesinio tobulėjimo (vadybinių žinių, inovacijų įgavimo) kompetencija 

7.2. Švietimo įstaigos partnerystės  ir bendradarbiavimo kompetencija – gebėjimą dalytis 

veiksminga patirtimi, partneriškai dirbti su kitomis švietimo įstaigomis 

  



V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

8. Einamųjų 2022 metų  užduotys 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

8.1. Atnaujinti priešmokyklinio 

ugdymo programą  

Sudaryta darbo grupė 

peržiūrėti ir atnaujinti 

priešmokyklinio 

ugdymo(si) programą. 

 

Visi PUG mokytojai 

dalyvavę seminaruose, 

mokymuose. 

 

Tėvai supažindinti su 

programa bei ugdymo 

naujovėmis. 

Įgyvendinta/neįgyvendinta 

 

 

 

 

Įgyvendinta/neįgyvendinta 

 

 

 

Įgyvendinta/neįgyvendinta 

 

8.2. Didinti DVS „Kontora“ 

naudojimą įstaigos veikloje. 

Įstaigoje rengiamų 

siunčiamų ir vidaus 

dokumentų ir darbuotojų 

prašymų, parengtų įrašo 

forma, dalis parengta DVS 

„Kontora“ priemonėmis ne 

mažiau 80 proc. 

 

Tinkamai parengti 

siunčiami dokumentai 

kitoms įstaigoms 

Parengtų dokumentų dalis 

procentais. 

 

 

 

 

 

 

Įgyvendinta/neįgyvendinta 

8.3. Užtikrinti reikalavimus 

atitinkančią įstaigos interneto 

svetainę. 

Iki birželio 1 d. 

sukurta/atnaujinta 

internetinė svetainė 

atitinka bendrųjų 

reikalavimų valstybės ir 

savivaldybių institucijų ir 

įstaigų interneto 

svetainėms aprašą.  

 

Nuolat sudaromos sąlygos 

visuomenei gauti visą 

viešą informaciją apie 

įstaigoje teikiamas 

paslaugas, užtikrinant jų 

veiksmingumą, 

pateikiamos informacijos 

aktualumą, patikimumą, 

paieškos galimybes ir 

reguliarų informacijos 

atnaujinimą.  

Įgyvendinta/neįgyvendinta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įgyvendinta/neįgyvendinta 



8.4. Užtikrinti įstaigos veiklą 

reglamentuojančių vietinių 

teisės aktų atitikimą teisiniam 

reglamentavimui.  

Iki 2022-12-31 atnaujinti 

įstaigos nuostatai.  
 

Iki 2022-12-31 

atnaujintos ir patvirtintos 

vidaus tvarkos taisyklės. 

  

Iki 2022-12-31 atnaujinti 

arba naujai parengti 2 

tvarkos aprašai 

reglamentuojantys 

įstaigos veiklą (išskyrus 

įstaigos nuostatus ir 

vidaus tvarkos taisykles).  

Įgyvendinta/neįgyvendinta 

 

 

Įgyvendinta/neįgyvendinta 

 

 

 

Įgyvendinta/neįgyvendinta 

 

9. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

9.1. Trečiųjų asmenų prisiimtų įsipareigojimų nevykdymas 

9.2. Žmogiškieji faktoriai ( nedarbingumas) 

9.3. Nepakankamas finansavimas 

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: 

 

Atsižvelgiant į iškeltų užduočių pasiektus rezultatus ir jų įgyvendinimą bei kai kurių rodiklių 

viršijimą, direktoriaus pavaduotojos ugdymui, laikinai atliekančios direktoriaus pareigas ataskaitą 

už 2021 m. vertiname labai gerai.  

 

Tarybos pirmininkė   Nijolė Piliponienė   2022-01-31 

 

Įstaigoje sėkmingai įgyvendinti numatyti tikslai, uždaviniai, veiklos, projektai.  Rezultatų vertinimo 

rodikliai viršyti. Pareigybės aprašyme nustatytos funkcijos atliktos.   Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui, laikinai atliekančios direktoriaus pareigas veiklos ataskaitą vertiname labai gerai. 

 

Profesinės sąjungos pirmininkė  Vilma Šlekaitienė  2022-01-31 

 

 

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Vertinu labai gerai. Siūlau nustatyti vieneriems 

metams pareiginės algos kintamąją dalį 15 % pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. 

   

 

Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas                Artūras Visockis         2022-02-24 

                   

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas LABAI GERAI. 

   

Susipažinau: 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,  

laikinai atliekanti direktoriaus pareigas   Giedrė Bagdonienė         2022-02-24 
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