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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Įgyvendintas 2019-2021 metų įstaigos strateginio plano antras etapas. Jį įgyvendinant buvo 

siekiama sukurti įstaigoje darnią sistemą, apjungiančią ugdymo turinio planavimą ir įgyvendinimą, 

vaikų pasiekimų vertinimą bei įstaigos mikroklimato gerinimą. 

Įstaigos 1-asis strateginio plano uždavinys - sudaryti palankias sąlygas Druskininkų lopšelio 

– darželio „Bitutė“ ikimokyklinio ugdymo programos „Laimingos vaikystės link“ trumpalaikio 

ugdymo plano formos, pasiekimų vertinimo, ugdymo inovacijų įgyvendinimui ir pedagoginių bei 

kompetencijų tobulinimui, aktyviam bendradarbiavimui su tėvais bei socialiniais partneriais už 2020 

metus įgyvendinta maksimaliai (100 procentų), 2-asis uždavinys : siekti pagerinti edukacinę aplinką, 

tenkinančią vaikų poreikius, užtikrinančią vaikų saugumą ir atitinkančią higienos normas- 

neįgyvendintas nepakankamo finansavimo skyrimo, o 3-asis uždavinys - stiprinti įstaigos 

mikroklimatą dėl dalinio finansavimo- įvykdytas tik 16 procentų. 

Analizuodama amžiaus vaikų poreikius, įstaiga siekia tobulinti ugdymo  ilgalaikio planavimo 

procesus. Uždavinio įgyvendinimas 60 proc., nes ikimokyklinio ugdymo pedagogai, pasitelkdami 

nuotolinio mokymo platformas, tirdami tėvų pajėgumus ir poreikį, socialinių partnerių pagalba, siekė 

efektyviai užtikrinti ikimokyklinio ugdymo programą, kurioje didelis dėmesys teko individualizuotam 

ir unikaliam vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimui. Tobulino planavimo įgūdžius, siekdami 

kiekvieno vaiko asmeninės pažangos bei   atsižvelgdami į realius jo ugdymosi poreikius.  

Aktualiais klausimais  ir įvairiomis tėvams patogiomis formomis vykdomo sistemingo tėvų 

švietimo dėka gerintas bendradarbiavimas su tėvais. Stebimi šie rezultatai: tėvų naudojimasis „Mūsų 

darželio“ elektronine sistema ir ,,Google Classroom“ platforma išaugo iki 100 procentų. Pasiektas 

didelis pokytis tėvų įtraukoje į vaiko ugdymo procesą ir   pasiekimų vertinime, kuriuose jie tapo 100 

procentų ugdymo partneriai. Tėvams vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo tema pagal vaikų amžiaus 

tarpsnius buvo suorganizuoti susirinkimai, kurių metu buvo pristatyta  vaikų pažangos vertinimo 

svarba, sistema  ir kriterijai, išdalinta pasiekimų vertinimo  medžiaga. Suburtas  „Aktyvių tėvų avilys“ 

ir karantino laikotarpiu organizuotas nuotolinis ugdymas tėvus įgalino tapti ugdymo proceso 

dalininkais, stiprinti bendrystę su ikimokyklinio ugdymo mokytojais ir švietimo pagalbos 

specialistais. Betarpiškas bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais skatino juos įsijungti į vaikų 

ugdymo procesą, būti aktyvesniais  įstaigoje organizuojamų renginių dalyviais. Mano inicijuotų naujo 

formato renginių: „Judriosios Bitės diena“, „Bitės tyrinėtojos diena“, „Bitės degustatorės diena“, 

įtraukimas į ugdymo procesą, padidino strategijoje numatytą renginių skaičių net 37 procentais. 

100 procentinis pedagogų kvalifikacijos kėlimas lankant įvairaus pobūdžio seminarus, kursus, 

mokymus, geras informacinių technologijų valdymas, gerosios patirties sklaida, įstaigos viešinimas 

spaudoje, sudarė palankias sąlygas teorinio ir praktinio pasirengimo dermei, mokymosi pažangos 

siekimui, uždavinių realizavimui. 

Antruoju strategijos uždaviniu buvo siekiama  pagerinti edukacinę aplinką, tenkinančią vaikų 

poreikius, užtikrinančią vaikų saugumą ir atitinkančią higienos normas. Tačiau lauko edukacinių 

erdvių papildymas naujais žaidimų įrenginiais, lauko trinkelių keitimas naujomis, grupių rūbinių 



spintelių keitimas naujomis, senų čiužinių keitimas naujais, spintos metodinių priemonių rūšiavimui, 

spintos rūbų džiovinimui liko maksimaliai neįgyvendintas dėl neskirto finansavimo. 

Strateginio plano trečiuoju uždaviniu buvo siekiama stiprinti įstaigos mikroklimatą. Sukurti 

savitą, pozityviais bendruomenės narių santykiais grindžiamą, aplinką. Šio uždavinio  60 procentų 

įgyvendinti pavyko  per 2019 metus. 2020 m. strateginis uždavinys įgyvendintas 80  procentų. 

Neformalių renginių organizavimas įstaigos bendruomenei įgyvendintas pagal planą (100 proc.), 

nuolat  (100 proc.) vykdoma jaunų specialistų mentorystė, jiems paskirti savitarpio pagalbos 

mentoriai. Grupėse organizuojami  renginiai (100 proc.)  

Dėl paskelbtų karantinų nepavyko plėtoti veiklos su socialiniais partneriais, neskyrus 

finansavimo neįsteigtas psichologo etatas. 

2020 metų veiklos plano I metinis  uždavinys - stiprinti ugdymo turinio planavimo procesus,  

diegiant vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą, siekiant  užtikrinti ugdymo kokybę 

pasitelkiant ikimokyklinio ugdymo programos atnaujinimą. II uždavinys - motyvuojančių bei saugių 

edukacinių aplinkų  ir paslaugų teikimo tobulinimas, išgryninant edukaciškai prasmingos vaikystės 

vertę. 

2020 metas pirmas uždavinys įgyvendintas puikiai (100 proc.). Trumpalaikio planavimo 

formos panaudojimas planuojant ugdymo procesą visiems amžiaus tarpsniams (100 proc.), tėvų 

įtrauktis į  vaikų pasiekimų vertinimą (100 proc.), specialistų įtrauktis į vaikų pasiekimų vertinimą 

(100 proc), 18 pasiekimų sričių aprobavimas metodiniame susirinkime (100 proc.), įdiegiama 

pedagogų mentorystė (100 proc.) bei jaunų specialistų kuravimas (100 proc.). 

Pedagogų ir tėvų, naudojimasis elektroniniu dienynu viršijo lūkesčius 10 procentų, puikiai 

įsisavinome, nuotolinio ugdymo metu, tiek pedagogus tiek tėvus 100 proc.)  ,,Classroom“  platformos 

naudojimą. Pedagogai kėlė kvalifikaciją ( 100 proc.), bendradarbiavimą su tėvais ir su socialiniais 

partneriais pandemijos metu vertiname  (40proc). Tėvų įtrauktis į edukacines veiklas įstaigoje išaugo 

iki 100 procentų. Dėl karantino renginiai  su socialiniais partneriais sumažėjo 60 proc.( covid rizikos 

veiksnys)  

Antruoju 2020 metų įstaigos veiklos plano uždaviniu buvo siekiama įgyvendinti 

motyvuojančių bei saugių edukacinių aplinkų  ir paslaugų teikimo tobulinimą, išgryninant edukaciškai 

prasmingos vaikystės vertę, tačiau dėl nepakankamo lėšų skyrimo įgyvendintas tik iš dalies (45 proc.). 

Nepavyko praturtinti lauko naujais įrenginiais, atlikti gerbūvio darbų, atremontuoti įstaigos laiptinių, 

įsigyti grupių rūbinių spintelių, senas spintas metodinių priemonių rūšiavimui pakeisti naujomis. 

Nebuvo užtikrintas ir įstaigos būtinųjų reikmių tenkinimas įgyjant reikiamą įrangą, nes neskirtas 

finansavimas inovatyvių džiovinimo spintų, nerūdijančio plieno puodų maistui ir sandėlio stelažų 

įsigijimui. 

Uždavinį pavyko įgyvendinti tik iš dalies. Pagal planą, dviejose grupėse buvo atliktas 

einamasis remontas, suremontuoti lauke, esantys laiptai. Įsigyti 2  nešiojamieji kompiuteriai, 

konvekcinė krosnis ir 230 antklodžių. 

 

 

  



II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

 

Metų užduotys 
(toliau – užduotys) 

Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1.1.Įstaigos 

socialinio etoso 

vaiko gerovės 

įgyvendinimui 

elementų kūrimas 

Pasiekti 

numatytus 

tikslus pagal 

suplanuotus 

sėkmės 

kriterijus 

 Mikroklimato 

monitoringas; 

Atliktas 2020 sausio mėnesį 

mikroklimato tyrimas. 

Dalyvių imtis 65 proc. 

 Etikos kodekso 

parengimas; 

Parengtas, pristatytas ir 

patvirtintas  Darbuotojų 

etikos kodeksas,  
2020 12 30 V- 69;  

 

Visam kolektyvui, 

mikroklimatui gerinti 

išpirktas ir išklausytas Dr. 

Sigitos Burvytės seminaras 

,,Tėvų, pedagogų ir mokytojų 

padėjėjų komandinis darbas ir 

tarpusavio komunikacija“  . 

Dalyvavo 80 proc. 

 Tėvų įtrauktis į 

bendruomeniškumo 

avilio kūrimą, tėvų 

savivaldos 

stiprinimas. 

Surengtas įstaigos tėvams 

susibūrimas ,,Aktyvių tėvų 

avilys“. 

 

Suorganizuotas  

2020 08 25 atvirų durų 

vakaras tėvams, kurių vaikai 

nuo  2020 m. rugsėjo 1d. 

pradeda lankyti darželį.  

1.2.Įstaigos 

viešųjų ryšių 

formavimas 

Druskininkų 

savivaldybės 

veiklos kontekste. 

Funkcinis moto 

– vaikystė 

turinti nuotykių 

skonį-sisteminis 

įgyvendinimas. 

rezultatu taikant 

atnaujintus 

veiklos aprašus  

 Svetainės www. 

bitutesdarzelis.lt 

Modernizavimas ir 

atnaujinimas, 

atitinkant 

bendruosius 

valstybės ir 

savivaldybių 

institucijų ir  

institucijų ir įstaigų 

internetinių 

svetainių 

reikalavimus. 

Atnaujinta įstaigos svetainė  

www.bitutesdarzelis.lt pagal  

nustatytus teisės aktų 

reikalavimus. 

 

Svetainėje taikomi BDAR 

reikalavimai; 



 Sudarytos sąlygos 

visuomenei gauti 

informaciją apie 

įstaigoje teikiamas 

paslaugas, 

užtikrinant jų 

veiksmingumą, 

patikimos 

informacijos 

patikimumą, 

paieškos galimybes 

ir reguliarų 

informacijos 

atnaujinimą. 

Straipsniai: 

Švietimo naujienose 

,,Lopšelis- darželis ,,Bitutė“ 

turintis vaikystės nuotykių 

skonį, nebijo nuotolinio 

ugdymo iššūkių“  

2020 05 06. 

 

100 proc. bendruomenės 

narių buvo įtraukti į logotipo 

kūrimą.  Sukurtas naujas 

logotipas. 

 

Įsigyta reprezentacinė foto 

sienelė., išskleidžianti 

įstaigos moto. 

 

Visi ugdytinių tėvai, 

mokytojai ir administracija 

nuotolinį ugdymą ir 

informacijos sklaidą vykdo 

per dvi platformas: ,,Mūsų 

darželis“ ir ,,Google 

Classroom“ 

 Socialinių tinklų 

aktyvinimas. 

Sukurtos  socialinio tinklo 

Facebook grupės visiems 

darbuotojams efektyviai 

informacijos sklaidai.  

1.3.Dokumentinės 

bazės stiprinimas 

pagal valstybinių 

teisės aktų 

reglamentą. 

Parengti 

būtinieji 

ugdymo veiklą 

reglamentuojan-

tys dokumentai. 

Maksimaliu 

įgyvendinimo 

 Vidaus darbo 

tvarkos taisyklių 

atnaujinimas. 

 

 

 Baigti rengti 

ikimokyklinio 

programą. 

Parengta Savivaldybės 

lygmeniu  

ikimokyklinio ugdymo 

programa. 



rezultatu taikant 

atnaujintus 

veiklos aprašus. 

 Keturių įstaigos 

veiklą 

reglamentuojančių 

aprašų parengimas. 

Parengti aprašai: 

1.Krizių valdymo tvarkos 

aprašas, patvirtintas 2020 10 

08 įsakymu  Nr. V -52.  

2. Darbuotojų gaisrinės 

saugos instruktavimo  

tvarkos aprašas, patvirtintas 

2020 04 21 įsakymu Nr. V-

32. 

3. Reagavimo į asmens 

duomenų saugumo 

pažeidimus procedūros 

aprašas ,patvirtintas 

 2020 04 03 Nr. V -28. 
4. Duomenų subjektų 

sutikimų gavimo tvarkos 

aprašas, patvirtintas 

 2020 04 03 Nr. V-29. 

5. Nuotolinio mokymo 

organizavimo tvarkos 

aprašas, patvirtintas 

2020 03 27 Nr. V – 24.  

6. Nuotolinio darbo tvarkos 

aprašas, patvirtintas 2020 03 

13 Nr. V – 23. 

7.Vidaus kontrolės politikos 

įgyvendinimo Druskininkų 

lopšelyje-darželyje "Bitutė" 

tvarkos aprašas patvirtintas   

2020 12 30 V-71. 

 Vadybinių funkcijų 

paskirstymo 

reglamento 

parengimas. 

Vadybinių funkcijų 

paskirstymo įsakymas 2020 

12 30 Nr. V -70. 

  



 

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

 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.Vidaus darbo taisyklių atnaujinimas. Covid situacijos rizika dėl papildomų dokumentų 

rengimo gausos.  

 

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1.Darbas Lietuvos Respublikos Prezidento 

suburtoje iniciatyvinėje grupėje dėl ikimokyklinio 

ugdymo plėtros, priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo ugdymo ankstinimo. 

Įstaigos reprezentavimas bei inovacijų 

tiesioginio informacinio tilto 

užtikrinimas Druskininkų 

savivaldybėje. 

3.2.Skaičiau pranešimą ,, Lauko edukacinių aplinkų 

kūrimo iššūkiai“  ir dalyvavau diskusijoje apie 

lauko edukacines erdves Tarpinstituciniame 

renginyje organizuotame Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro prie  Sveikatos Apsaugos 

Ministerijos Vilniaus departamento. 

Susistemintų naujausių žinių prieiga 

Druskininkų savivaldybės 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, 

įskaitant ir l/d „Bitutė“.  

3.3. Esu  narys LR Švietimo, mokslo ir sporto 

ministro suburtoje darbo grupėje ,, Prašymų dėl 

priėmimo į savivaldybių mokyklas, vykdančias 

ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio, vidurinio ugdymo programas 

pateikimo, mokinių eilės sudarymo, priimtų 

mokinių sąrašų patvirtinimo, informacijos apie 

priėmimą į mokyklą pateikimą, kvietimą pasirašyti 

mokymo sutartį ir jos pasirašymo, mokinių 

duomenų tvarkymo centralizavimo tvarkos aprašo 

rengimo“ 

Įstaigos reprezentavimas respublikos 

lygmeniu. 

3.4. Buvau komisijos nariu penkiuose konkursuose  

švietimo įstaigų vadovams rinkti. 

Druskininkų savivaldybės 

reprezentavimas Respublikiniu lygiu, 

patirties plėtimas tobulinant visas 

vadybines kompetencijas. 

3.5. Pasisakymai konferencijose, nuotolinėse 

diskusijose su LR Prezidento patarėjais, Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos specialistais 

ikimokyklinio  ir priešmokyklinio bei pradinio 

ugdymo klausimais. 

Informacijos plėtra Druskininkų l/d 

„Bitutė“, naujų vadybinių žinių patirtis.  

3.6. Tobulinau kvalifikaciją: 

LIVE2LEAD lyderystės konferencijoje 2020 01 31 

sertifikato Nr. 0044; 

,,Pasaulinė lyderystės konferencija“ 2020 11 20/21, 

pažyma Nr. PT5-3240; 

,,Darželis šiandien: iššūkiai ir sprendimai“ 2020 10 

20 

Pažymėjimas Nr. PDK-3443; 

,,Besimokančių darželių tinklas“  2020 12 09 

pažymėjimo Nr. r7nlxubiwb; 

Gilinau žinias apie lyderystės formas, 

psichologinį saugumą organizacijoje, 

organizacijos gyvenimo ciklus ir vadybą 

bei patobulinau bendrąsias ir vadybines 

kompetencijas kas leidžia novatoriškai 

diegti visas LR ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoms taikomas naujoves. 



,,Tėvų, pedagogų ir mokytojų padėjėjų komandinis 

darbas ir tarpusavio komunikacija“ 2020 10 17, 

pažymėjimas Nr. TP-033483; 

,,Socialinis emocinis ugdymas Lietuvoje: gerovė 

mokykloje pokyčių laiku“ 2020 05 28 pažyma Nr. 

S1-862; 

Skaitmeninio raštingumo mokymai ,,Pristatymų 

rengimas“ 2020 05 22 pažymėjimas Nr. 62509; 

,,Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimas 

2020 07 02 Nr. 20/06/13735. 

3.7. Įsigyti  3  nešiojami kompiuteriai, 20 

planšetinių kompiuterių ir A3 formato spalvotas 

spausdintuvas. 

Informascinio prieinamumo didinimas, 

inovatyvaus ugdymo proceso 

organizavimas. 

 

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.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    
 

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 x 



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. Asmeninio poveikio priemonės, užtikrinant darbo planavimo ir vidaus vadybinę kontrolę 

7.2. Druskininkų savivaldybės reprezentavimas respublikiniu lygiu, kaip asmeninio poveikio 

priemonė, užtikrinant sėkmingą vadybą 

 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

8. Kitų metų užduotys 
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

8.1. Įstaigos socialinio etoso 

vaiko gerovės įgyvendinimui 

elementų kūrimas 

Įtraukiojo ugdymo 

tobulinimas. 

Mikroklimato gerinimas. 

Edukacinių erdvių ir 

kampelių įrengimas. 

   

Specialiųjų poreikių vaikų tėvų 

pasitenkinimas teikiamomis 

paslaugomis sieks 65 proc.  

Metinių tikslų pritraukimas 

įgyvendinant edukaciškai 

prasmingas vaikystės, turinčios 

nuotykių skonį, veiklų zonas.  

8.2. Tinkląveikos  kūrimas Plėsti partnerių paiešką.  4 socialinių partnerių paieška 

pagal kryptingas pedagogikos 

sritis 

8.3.Įstaigos procesų valdymo 

tobulinimas 

Diegti įstaigos 

administracijai procesų 

valdymo programą  

Pasirinktos vadybinės procesų 

valdymo programos diegimas, 

įgyvendinimas, poveikio 

analizė pusmečiais. Matavimo 

rodiklis- atliktų darbų pagal 

vadybines funkcijas analizė.  

 

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

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

 

9.1. Liga, ilgalaikis nedarbingumas 

9.2. Covid 19 pandemijos rizikos veiksniai, karantino ribojimo rizikos faktoriai 

9.3.  

 

  



VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  
 

____________________                          __________                    _________________         __________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                                     (vardas ir pavardė)                      (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo /  

darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________               _________               ________________         __________ 
(valstybinės švietimo įstaigos savininko          (parašas)                        (vardas ir pavardė)                       (data) 

teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 

(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos; 

savivaldybės švietimo įstaigos atveju – meras) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

 

Susipažinau. 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 


