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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVEI\DINIMAS

Strateginio plano ir metinio veiklos plano igyvendinimas
Strateginio ir metinio veiklos plano kryptys, rezultatai ir rodikliai

Loplelio-darZelio,,Pasakait0oo strateginiai tikslai 2018-2022 m.z

l. Tobulinti ugdymo kokybg atsiZvelgiant i Siuolaikines besiformuojandios informacines

visuomends s4lygas, uZtikrinant visapusiSk4 asmenybes brand4 ir ankstyvosios socializacijos

sekmg;

2. Siekti pedagogq atvirumo kaitai, nuolatinio mokymosi ir profesiniq kompetencijq tobulinimo

sekm ingam mokyklos strategin iq tikslq igyvendin imui ;

3. Kurtidarni4, stipriq istaigos materialinE bazg, siekiant istaigos modernizavimo.

2021met4 veiklos plane buvo numatyti veiklos prioritetai ir uZdaviniai:

I - STEAM iSSukis ktrybi5kame inZinerijos (konstravimo) pasaulyje;

II - Vaikq ir bendruomenOs narirl sveikatos stiprinimas igyvendinant sveikos gyvensenos

nuostatas

III- Emoci5kai stabilios, itraukios ir sveikos ugdymo istaigos bendruomen€s klrimas.

fgyvendinant 2018-2022 m. strateginius tikslus bei lop5elio - darZelio veiklos plan4

siekeme uztikrinti auk5t4 Svietimo paslaugq kokybg ir prieinamum4 bei materialines bazes gerinimq.

Visos bendruomends pastangomis uZtikrinome ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo programLl

igyvendinimo kokybg, kureme esteti5kas, funkcionalias, atitinkandias vaikq amiiq, edukacines

aplinkas.

Racionaliai panaudojant materialinius i5teklius buvo atnaujinta istaigos virtuves bei

skalbyklos buitine technika (2 elektrines virykles su integruotomis orkaitemis, elektrine keptuve,

konvekcines krosneles filtras, skalbykle, dZiovykle).

Grupes papildytos naujais vaikiSkais baldais (isigyta vaikiSkq kedudiq). Pletojant vaikq

patirtini ugdym4 grupes praturtintos i5maniais Zaislais, edukacinemis priemonemis. Skatinant



naudojim4beikompiuterinira5tingumqbuvoisigyti3

kompiuteriai, 1 spausdintuvas.

Lauko edukacines erdves praturtintos naujais Zeldiniais bei gelynais. Grupiq lauko aik5teles

papildytos Zaislais, sportiniu inventoriumi (lauko teniso raketes, badmintonas, kamuoliai, kegliai ir

kt.).

Siekiant gerinti SUP vaikq ugdymo(si) kokybg grupiq bei Svietimo pagalbos specialistq

kabinetai praturtinti specialiomis edukacinemis ugdymo priemonemis bei Zaislais (k[rybiniai

rinkiniai, antistresiniai Zaislai, konstruktoriai, kinetinio smelio rinkiniai, relaksacines lempos ir kt.).

Emociniam vaikq intelektui ugdyti, pozityviam elgesiui skatinti bei charakteriui ir

bendradarbiavimo lgfldZiams lavinti buvo isigyta ,,Kimochi" ugdymo programa bei ,,Kimochi"

Zaislai.

Gerinant ikimokyklinio ir prieSmokyklinio amZiaus vaikq ugdymo(si) kokybg 2021 m.

atnaujinta prie5mokyklinio amZiaus vaikq pasiekimq ir paZangos sistema. Siekiant kiekvieno vaiko

individualios paZangos grupese buvo organizuoti STEAM inZinerijos (konstravimo) projektai

,,lSradejas aS esu, daug konstruoju ir kuriu". Siekiant auginti emociSkai stiprq vaik4, uZtikrinant

socialin!-emocin! ugdymq 2 -jose ikimokyklinio amZiaus grupese buvo tgsiamas ,,Kimochi"

programos lgyvendinimas, 3-jose prie5mokyklinio amZiaus grupese tgsiamas tarptautines ,,Zipio

draugai" programos igyvendinimas. Bendradarbiaujant su sveikat4 stiprinandiomis istaigomis, dvi

priesmokyklinio amZiaus grupes ir dvi 5-6 metq amZiaus grupes dalyvavo Lietuvos mokiniq

neformaliojo Svietimo centro projekte ,,sveikata visus metus 2027". Skatinant vaikus dometis

lvairiomis sporto Sakomis per prakting, kDrybing ir Zaidybing veikl4 pletojant fizinio aktyvumo ir

bendradarbiavimo lgUdZius lauko erdvese buvo organizuojami sporto turnyrai ,,Sporto daug Sakq

paZistam i sveikuoliq fiestq vykstam".

[vertinant vaikq mitybos iprodius atliktas tyrimas ,,lkimokyklinio ir prieSmokyklinio

amZiaus vaikq sveikos mitybos lprodiai", kuriame dalyvavo visi istaigos tevai. Atskleisdami emocijq

prasmq bei mokydamiesi suvokti savo jausmus ugdytiniai ir pedagogai dalyvavo socialinio ir

emocinio ugdymo projekte ,,lvairiais jausmais uZpildytas vaiko didelis pasaulis". Teikta biitina ir

savalaike pedagogine, socialine pagalba vaikui ir Seimai. Del sugrieZtinto karantino priemoniq

vaikams, kurie ugdomi namuose, buvo uZtikrintas nuotolinis ugdymas.

Siekiant uztikrinti nenutriikstam4, visapusiSk4, patirtini ikimokyklinio ir prie5mokyklinio

ugdymo programq igyvendinim4, laikantis visq saugumo reikalavimq, istaigoje arba nuotoliu

organizuota l4 tradiciniq ir netradiciniq renginiq ir Svendiq.

Lop5elyje-darlelyje susitarta del bendravimo ir bendradarbiavimo su tevq bendruomene

formq ir metodq. Vykdoma tarpasmenine, socialine komunikacija, i5naudojant Siuolaikinius



prt.trar"* ko,"rrikavimo Saltinius ir priemones: internetine svetaine, virtualios ugdymo(si)

aplinkos, e-dienynas,.Mano darZelis".

Kryptingai tgsiamas ir organizuojamas vadovq, pedagogq ir specialistq kompetencijq

tobulinimas. Sudarytos galimybes istaigos mokytojoms nuotoliniu bfldu tobulinti kvalifikacij4. 90

proc. pedagogq visus metus kele kvalifikacij4 ir dalyvavo ivairiuose seminaruose bei kvalifikacijos

tobulinimo kursuose.

2021 m. igyvendinti visi strateginiai ir i5sikelti metq tikslai bei pasiekti maksimalfis

rezultatai.

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

l. Pagrindiniai pra6jusiq metq veiklos rezultatai

Metq uZduotys Siektini rezultatai Rezultatq vertinimo rodikliai Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

1.1. Vykdyti
prie5mokyklinio
amZiaus vaikq
pasiekimq ir
paZangos stebesen4

ir analizE.

l.l .l . Organizuoti
prie5mokyklinio
amZiaus vaikq
pasiekimq ir
paZangos vertinimo
sistemos
atnaujinim4.

I .1.1 .l . Iki kovo men

iSsikelti prieSmokykllnio
amZiaus vaikq pasiekimq
ir paZangos vertinimo
tikslai.

1.l.l.2.lki kovo men.
numatyti prieSmokykl inio
amZiaus vaikq pasiekimq
ir paZangos vertinimo
metodai.

I .l .l .3. Atliktas
priesmokyklinio amZiaus
vaikq pasiekimq ir
paZangos kokybinis ir
kiekybinis vertinimas
(balandZio men.).

1.1.1.1.1. Sudaryta
darbo grupe
prieSmokyklinio
amZiaus vaikq
pasiekimq ir paZangos

vertinimo tikslams
iSry5kinti.

1.1.1.2.1. Numatyti
prieSmokyklinio
amZiaus vaikq
pasiekimq ir paZangos

vertinimo, metodai,
rodikliai. (vasario
men.)

1.1.1.3.1. 100 proc.
prieSmokyklinio
amZiaus vaikq kovo ir
rugsejo men. dalyvavo
vaikq pasiekimq ir
paZangos vertinime.

Lt.l.3.2. Atlikta
prie5mokyklinio
amZiaus vaikq
paZangos kokybine ir
kiekybine analize.



l.l .1.4. Iki geguZes men.
pabaigos pateiktos
iSvados.

I .l .l .5.Atnaujintas
prieSmokykl inio amZiaus
vaikq pasiekimq vertinimo
tvarkos apra5as.

l. I . I .6. PrieSmokyklinio
amZiaus vaikq pasiekimq
paLanga aptarta su

mokytojais mokytojq
tarybos posedyje.

I .l.l .3.3.
PrieSmokyklinio
amZiaus vaikq
paZangos kokybine ir
kiekybine analizd
i5reik5ta grafine ir
procentine forma.

1 .l .l .3.4. I5skirtos
tobulintinos
prieSmokyklinio
amZiaus vaikq
pasiekimq sritys.

1 .l .l .4.1 . Paruo5tos
i5vados ir
rekomendacijos
(geguZes, rugsejo
men.).

1.1.1.5.1 Sudaryta
darbo grupe
prie5mokyklinio
amZiaus vaikq
pasiekimq vertinimo
tvarkos apra5ui
atnaujinti.

I .l .l .5.2. Atnaujintas
prie5mokyklinio
amZiaus vaikq
pasiekimq vertinimo
tvarkos apra5as.
(geguZes men.)

1.l.r.6.1.
PrieSmokyklinio
amZiaus vaikq
pasiekimq paZanga
aptarta su mokytojais
mokytojq tarybos
posedyje (geguZes ir
rugsejo men.)

1.1.1.6.2. Apie
prieSmokyklinio
amZiaus vaikq
pasiekimus ir paiangq
100 proc. informuoti
ugdytiniq tevaijiems
prieinamomis
Svietimo ir



komunikavimo
priemonemis (geguZes

ir russeio men.).

1.2. Uztikrinti
socialinio emocinio
ugdymo ,,Kimochi"
programos

igyvendinim4.

1 .2.1 . Organizuoti
ir tgsti socialinio
emocinio ugdymo

,,Kimochi"
programos

igyvendinim4 2-
iose ikimokyklinio
amZiaus grupese.

1.2.1.1. Iki kovo men. 2-jq
ikimokykliniq grupiq
mokytojos tobulins Zinias
ir gebejimus integruojant i
ugdymo proces4 socialinio
emocinio ugdymo

,,Kimochi" programQ.

1 .2.1 .2. Tikslingas vaikq
ugdymo sqlygq sudarymas
grupese: mokytojq
pagamintq metodiniq
priemoniq vaiko ugdymui,
sav i raiSkai, kiirybiSkumui
pletoti parodos

organizav imas (balandZio
men.)

1.2.1.3. Spalio men.
atliekamas ,,Kimochi"
progrsmos efektyvumo
aptarimas.

1.2.1.1.1. Siekiant
ugdyti vaikq
socialines ir emocines
kompetencijas 2-jq
ikimokykliniq grupiq
mokytojoms sudarytos
sqlygos tobulinti
Zinias ir gebejimus
emocinio socialinio
ugdymo srityje:

isigyta socialinio
emocinio ugdymo

,,Kimochi" programa,

isigyti ,,Kimochi"
Zaislai, aptarti
programos tikslai ir
uZdaviniai, numatyti
programos

igyvendinimo biidai,
priemones (iki kovo
men.).

1.2.1.2.1. Siekiant
ie5koti naujq,
originaliq, kurybiniq
idejq igyvendinant
socialing emocing
ugdymo program4
inicijuota mokytojq
pagamintq socialinio
emocinio ugdymo
priemoniq paroda
(balandZio men.)

1.2.1 .2.2. Gerosios
patirlies sklaida
panaudojant socialines
emocines priemones

ugdymo procese.
Aptarimas metodines
grupes posedZio metu
(balandZio men.)

1.2.1.2.3. Parengta
socialinio emocinio
ugdymo programos

igyvendinimo ir
efektyvumo analizd
(laokridio men.) bei



aptarta metodines
grupes posedZio metu.

1.2.1.2.4. Apie
ugdytiniq pasiekimus
ir palang4

igyvendinant
socialinio emocinio
ugdymo program4

,,Kimochi" 100 proc.

informuoti ugdytiniq
tevai (visus metus).

1.3. lvertinti istaigos
ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio
amZiaus vaikq
sveikos mitybos

iprodius.

1.3.1. Parengti
tyrimo
,,lkimokyklinio ir
prie5mokyklinio
amZiaus vaikq
sveikos mitybos

iprodiai" atlikimo
metodik4, atlikti
tyrim4 bei paruoSti
iSvadas.

1.3.1.1. Iki kovo men
sudaryti,,lkimokyklinio ir
priesmokyklinio amZiaus
vaikq sveikos mitybos

iprodiai" klausimyn4.

l.3.l.2.lkikovo men.
vidurio, siekiant
iSsiaiSkinti vaikq sveikos
mitybos iprodius, pagal
parengt4 klausimyn4
apklausti istaigos
mokytojus ir ugdytiniq
tevus.

1.3.1 .3. Iki balandZio men.
atlikta sveikos mitybos
kokybine ir kiekybine
analize.

1.3.1.1.1. Sudaryta
darbo grupe istaigos
ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio
amZiaus vaikq sveikos
mitybos iprodiams
ivertinti. (kovo men.).

1.3.1.1.2. ISsikelta
tyrimo problema,
tikslai ir uZdaviniai,
numatyta atlikimo
metodika (kovo men.).

1.3.1.1.3. Sudarytas

,,lkimokyklinio ir
prieSmokyklinio
amZiaus vaikq sveikos
mitybos iprodiai"
klausimynas (kovo
men.).

1.3.1.2.1. 100 proc.

lstaigos tevq ir
mokytojq supaZindinti
su tyrimo
problematika (kovo
men.)

1.3.1.2.2. Tyrimo
klausimyno atsakymus
pateike 100 proc.

mokytojq ir 85 proc.

tevq (kovo men.).

1.3.1.3.1. Atlikta
sveikos mitybos
kokybine ir kiekybine
analize (balandZio
men.).



I .3.1 .4. Iki balandZio men.
vidurio parengtos vaikq
sveikos mitybos iprodiq
iSvados ir rekomendacijos.

1.3.1.5. GeguZes men.
tyrimo rezultatai aptarti
mokytojq tarybos
posedyje.

I .3.1 .3.2. Parengta
grafine bei procentine
gautq rezultatq
vizualizacija
(balandZio men.).

1.3.1.4.1. Parengtos
vaikq sveikos mitybos

iprodiq i5vados
(balandZio men.).

1.3.1.4.2. Atlikus
tyrimo i5vadq analizg
parengtos
rekomendacijos vaikq
mitybos iprodiams
gerinti (balandZio
men.).

1.3.1.5.1. Tyrimo
rezultatai aptarti
mokytojq tarybos
posedyje (geguZes

men.)

) UZduotvs, neiv ar tos i5 dalies del n rtz
UZduotys PrieZastys, rizikos

2.1

2.2.
/..5.
2.4.
2.5.

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

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai

3.1

J.J.

3.4.
3.5.

Pasiekti rezultatai ir
jq rodikliai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis vertinama,Siektini rezultatai



III SKYRIUS
GEBEJIMU ATLIKTI PAREIGYBES APRASYUN NUSTATYTAS FUNKCIJAS

VERTINIMAS

5. Geb6jimq atlikti pareigyb6s aprasyme nustatytas funkcijas vertinimas
ildom

IV SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU !ryKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJTI TOBULINIMAS

Pa iekt

kurias nor€t tobulinti

V SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

Kitq metq uZduofys
Ziaukai

8.
(nr

nt ataskai

Vertinimo kriterijai PaZymimas atitinkamas
langelis:

I - nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;

3 - gerai;
4 - labai serai

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkciias D 2t JU 4v
5.2. IStekliq (Zmogi5kqiq, laiko ir materialiniu) paskirstyrnas ! 2a 3fu 4a
5.3. Lyderystds ir vadovavimo efektyvumas !2a314V
5.4. Ziniq, gebejimq
siekiant rezultatq

lr ig0dZiq panaudojimas, atliekant funkcijas lr ln 2t 3o 4V

5.5. Bendras ivertinimas (paZymimas vidurkis) lr 2a 31 40/

s rezultat t uZduotis Imas

UZduodiq ivykdymo apraSymas PaZymimas
atitinkamas langelis

6' 1. Visos uZduotys ivykdytos ir virSiio kai kuriuos sutartui vertinirno rodiklius ./ Labaieerai
6.2. ULduotys i5 esmes ivykdytos arba viena nelvykayta pagat sutartus
vertinimo rodiklius Gerai E
6.3. Ivykdyta ne maZiau kaip prr. rZduoe Patenkinamai n
6.4. Puse ar daugiau uzduotys neivykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai E

7. l. Lyderystes k
7.2. struktfiros, iStekliu valdymo k

Iuslatomos ne ma 5atlr ne

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdvtos)

8.1. Tobulinti itraukiojo ugdymo
procesus uZtikrinant visavertj
vaikq dalyvavim4 ugdymo
procese.

8.1 .l . UZtikrinti
kokybiSk4 ugdymq
teikiant kvalifikuot4
social ing-pedagoging,
psichologing pagalb4

8.1 .1.1. 100 proc. istaigos
pedagogq, Svietimo pagalbos
specialistq, 95 proc. tevq
dalyvaus kokybiniame tyrime
,,|traukiojo ugdymo galimybiq
pl6tra" (balandZio men.).

6.



ugdytiniams,
mokytojams, tdvams.

8.1.2. Pletoti pedagogq

bei Svietimo pagalbos
specialistq
kompetencijas, dirbant su

ugdytiniais, turindiais
specialiqjq ugdymosi
poreikiq bei emocijq ir
elgesio sunkumq.

8.1 .l .2. Sukurta pagalbos

mokiniui sistema bei parengti

dokumentai reglamentuojantys
social ines-pedagogines,
psichologines pagalbos teikim4
(istaigos Svietimo pagalbos

modelis, pagalbos ugdytiniui
teikimo tvarka, sudaryta
Svietimo pagalbos grupe)
(geguZes men.).

8.1 .1 .3. Palankios aplinkos
kfirimas SUP vaikams
(relaksacines lempos,
antistresiniai Zaislai, sensorinds
priemones ) (visus metus).

8.1 .2.1 . Bendradarbiaujant su

Vilniaus miesto pedagogine
psichologine tarnyba sudarytos
s4lygos pedagogams dalyvauti
kvalifikacijos tobulinimo
programoje ,,Mokykla tevams ir
aukletojams" (12-15 istaigos
pedagogq).

8.1.2.2. 100 proc. mokytojq ir
Svietimo pagalbos specialistq
tobulins kvalifikacij4 2-juose
mokymuose, 3-juose
kvalifikacijos tobulinimo
seminaruose, siekiant
uZtikrinant kokybiSk4 ugdymq
visiems istaigos ugdytiniams.

8.2. Stiprinti finansinio
raStingumo gebejimus. ( II)

8.2.1. UZtikrinti istaigos
vadovo ir pavaduotojq
finansinio ra5tingumo
kompetencijos
tobulinim4.

8.2.2. Teisingai planuoti ir
sekmingai valdyti istaigos
finansus.

8.2.1 .l lstaigos vadovas ir
pavaduotojai dalyvaus 2

finansinio raStingumo
mokymuose.

8.2.2.1. Vykdyti finansiniq
i5tekliq analizg pasiiiloje (pagal
poreik!).

8.2.2.2. Vykdant veiklos
kokybes isivertinim4 numatyti
finansinio ra5tingumo
tobulinimo priemones (iki
rugsejo men. perZi[reta
biudZeto tvarkymo sistema).



8.2.2.3. Nenumatomas le5q

tr[kumas biudZetiniq metq
pabaigoje.

8.3. UZtikrinti palankq istaigos
socialini emocini mikroklimatE
bei viding ir i5oring
komunikacij4.

8.3.1. Siekiant uZtikrinti
kokybiSk4 ikimokyklinio
ir prie5mokyklinio
amZiaus vaikq ugdym4,
gerinti socialini emocini

istaigos mikroklimatq.

8.3.2. Gerinti istaigos
viding ir i5oring
komunikacij4.

8.3.1.1. 100 proc. istaigos
pedagogq dalyvaus tyrime

,,f staigos emocinis
mikroklimatas", siekiant

isivertinti emocini istaigos
mikroklimat4 (rugsejo men.).

8.3.1.2. Parengta bendrystes ir
socialinio emocinio ugdymo
programa 3-6 metq amZiaus
vaikams,,Emociukas" (geguZes

- rugpjiidio men.).

8.3.1.3. Socialiniq emociniq

ig[dZiq ugdymo programos

,,Kimochis" nusiraminimo
kampelio irengimas
(,,Svytureliq" 3-5 metq amZiaus
grupeje).

8.3.1.4. 95 proc. istaigos
pedagogq ir Svietimo pagalbos

specialistq dalyvaus istaigos
organ izuojamose spontaniSkose
k[rybinese veiklose ,,Dailes
terapija" (spalio men.)

8.3.2.1 . Parengtas istaigos
vidines ir i5orines
komunikacijos gerinimo
veiksmq planas (iki kovo men.)

8.3.2.2. Tevq informavimo ir
Svietimo projekto ,,3 Zingsniai"
kDrimas:
I etapas ,,Konsultacijos
(supervizijos) tdvams"
2 etapas ,,Mokytojq ir
Svietimo pagalbos specialistq
tinklalaide"
3 etapas - ,,Tdvq knyga"
elektronines prieigos tevq
pasiiilymams suk[rimas.
(igyvendinimo pradZia rugsejo

men.).



8.3.2.3 Atnaujinta istaigos
internetine svetaine (iki

8.3.3. Plediant I gruodZio men.).
bendradarbiavimo ir
partnerystes ry5ius. I 3.3.3.1. 80 proc. istaigos
gerinti istaigos lvaizdi. ] pedaeoeU dalyvauja

tarptautiniuose,
respublikiniuose ir vietos
konkuruose, parodose (visus
metus).

8.3.3.2. Organizuotos 2-3
respublikines ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo
pedagogq, Svietimo pagalbos

specialistq parodos, konkursai
(kovo ir lapkridio men.)

8.3.3.3. Organizuojama
gerosios patirties sklaida

istaigoje ir uZ jos ribq
(parengtas lietuviq kalbos ir
kultfiros puoselejimo projekto

,,Vaiko kelias j taisykling4
kalb4" metodiniq priemoniq ir
rekomendacijq leidinys
mokytojams (balandZio men.);
parengti straipsniai, gerosios
patirties informaciniai
praneSimai 5vietimo portaluose
visus metus

9. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduofys gali buti neirykdytos (aplinkybds, kurios gali turOti
neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

ildoma suderinus su Svietimo istaigos vadovu

VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

10. fvertinimas, jo pagrindimas ir siulymai: Mokyklos taryba l.e.p. direktores Linos Tolodkienes
2021 mett4veiklos ataskait4 vertina labai gerai. ISkeltos uZduotys igyvendintos laiku ir sekmingai bei

atitinka rezultatq vertinimo rodiklius. [staigos taryba siiilymq vadovo veiklai tobulinti neturi.

(p"r"S^)

flrtwWtoatg!-A+
igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos instituciios igaliotas asmuo /
darbuotoj q atstovav imq i gyvendinanti s asmuo )

iSkiei i faktoriai (nedarbin kitos
9.2. Teises ak lmal.
9.3.

(vardas ir pavarde) (data)

,kturu,Qrya*r
/,t/,i lu ru n{,t

For.ynr6"*ntynroturyuo.



11. fvertinimas, jo pagrindimas ir siulymai:

[vykdytos vistts ulduotys ir kal kurtc rcdtkliai virtyti'
jas

labui
clali I 5 procenhlporeiginis algos pasloviosios

/t/l-ol-tr
(d"t")(valstybines Svietimo lstaigos savininko o (:

teises ir pareigas igyvendinandios institucijos
(dalyviq susirinkimo) igalioto asmens pareigos;

savivaldybes Svietimo istaigos atveju - meras)

Galutinis metq veiklos ataskaitos lvertinimas ilU' qt U'

SusioaZinau.

d, e,' h - ohi<,c-,/r7.,o h<
@igorl (vardas ir pavarde)

,{,o"t,t-as-3/
(d"tr)


