Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus
aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų
ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių ved÷jų
veiklos vertinimo nuostatų
priedas
PAKRUOJO RAJONO ŽEIMELIO DARŽELIO–DAUGIAFUNKCIO CENTRO
„ĄŽUOLIUKAS“
(švietimo įstaigos pavadinimas)

DIREKTORöS ALINOS JOKIMČIENöS
(darbuotojo pareigos, vardas ir pavard÷)

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA
2018-06-

Nr. ________
(data)

Pakruojis
I SKYRIUS
PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI
1. Pagrindiniai pra÷jusių metų veiklos rezultatai
Metin÷s užduotys
(toliau – užduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir
jų rodikliai

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2. Einamųjų metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)
Užduotys

Siektini rezultatai

2.1. Įgyvendinti Asmens
duomenų apsaugos
reglamentą

Įstaigoje užtikrintas
Asmens duomenų
apsaugos reglamento
reikalavimų laikymasis

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)

1.1. Supažindinta įstaigos bendruomen÷
su pasikeitusiais reikalavimais asmens
duomenų apsaugos srityje.
1.2. III ketv. atnaujinti vidaus teis÷s aktai
asmens duomenų apsaugos klausimais.
1.3. Nustatytos procedūros, kaip bus
prašomas, gaunamas ir užfiksuojamas
duomenų subjekto sutikimas d÷l asmens
duomenų naudojimo konkrečiais tikslais.
1.4. Paskirtas darbuotojas, kuris atliks
asmens duomenų apsaugos pareigūno

2.2. Kurti ir pl÷toti lauko Atnaujinta vaikų
edukacines erdves
žaidimų aikštel÷ pagal
Higienos normų
reikalavimus vaikų
žaidimų aikštel÷ms,
pasirengta lauko
žaidimų aikštel÷s
įrenginių metinei
patikrai
2.3. Stiprinti
Socialiniai partneriai
bendradarbiavimą su
aktyviai dalyvauja
socialiniais partneriais
vykdomose bendrose
projektin÷se veiklose
2.4.

funkcijas.
2.1. Atnaujinti žaidimų aikštel÷s
įrenginiai, įsigyti 3 nauji įrenginiai.
2.2. Aikštelių įrenginių metin÷ patikra
atlikta iki 2018-11-01.

3.1. Dalyvauta 2–3 bendruose
renginiuose su socialiniais partneriais

2.5.

3. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkyb÷s, kurios gali tur÷ti
neigiamos įtakos šioms užduotims įvykdyti)
(pildoma kartu suderinus su švietimo įstaigos)
3.1. Žmogiškųjų ir finansinių išteklių stoka
3.2. Teis÷s aktų pasikeitimai
3.3.

II SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS VERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ
TOBULINIMAS
4. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis vertinimas
Užduočių įvykdymo aprašymas
4.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
4.2. Užduotys iš esm÷s įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
4.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius
4.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

5. Pasiūlymai, kurios kompetencijos tur÷tų būti tobulinamos
(nurodoma, kokie ar kurios srities mokymai siūlomi)
5.1.
5.2.

Pažymimas atitinkamas
langelis
Labai gerai ☐
Gerai ☐
Patenkinamai ☐
Nepatenkinamai ☐

III SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI
6. Vertinimo pagrindimas ir siūlymai: _________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Administracijos direktor÷

__________

(tiesioginio vadovo pareigos)

Erika Kižien÷

(parašas)

__________

(vardas ir pavard÷)

(data)

Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku / nesutinku:
(ko nereikia, išbraukti)

______________________

__________

(pavaduotojo ugdymui, ugdymą
organizuojančio skyriaus ved÷jo pareigos)

_________________

(parašas)

(vardas ir pavard÷)

__________
(data)

Veiklos vertinimo išvadai pritarta / nepritarta:
(ko nereikia, išbraukti)

____________________
(Darbuotojų atstovavimą
įgyvendinančio asmens pareigos)

__________
(parašas)

_________________
(vardas ir pavard÷)

__________
(data)

Galutin÷ veiklos vertinimo išvada ______________________.
Pakruojo rajono Žeimelio
darželio-daugiafunkcio centro direktor÷_
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)

__________
(parašas)

Alina Jokimčien÷___
(vardas ir pavard÷)

________
(data)

