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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

2019-qjq metq tikslas,
uZdaviniai, priemon6s Siekiniai (rezultato vertinimo, produkto

kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas)

Siekiniq
igSrvendinimo

faktas
l: Tikslas. Ikimokyklinio ugdymo poreikiq tenkinimas.
l.l. UZdavinys. Vykdyti ikimokykliniugdym4, uZtikrinant sisteming4 ir veiksmingqpagalb1
kiekvienam vaikui.
1.1.1. Ikimokyklinio
t'gdymo programos

,,Zingsnelis po Zingsnelio"
igyvendinimas.

Etatq skaidius 9,54
Meninio ugdymo mokytojo etatq skaidius / I
Vaikq skaidius / 113
Grupiq skaidius / 6
Programu skaidius/ I

9,54
I
115

6
1

I.2.ULdavinys. Sudaryti s4lygas ugdymo turinio ivairovei, siekiant pagerinti ugdytiniq
pasiekimus.
1.2.1. Vaikq problemq
sprendimo, socialiniq,
emociniq gebej imq pletojimas
edukaciniq programq,
proiektq metu.

[gyvendintq vaikg edukaciniq programq ir
projektq (skaidius) / 2 8

| .2.2 ) Sveikos, gyvensenos

igfidZiq stiprinimas

igyvendinant sveikato s

stiprinimo prosrama.

Vykdomq sveikatos stiprinimo programq
skaidius I I 1

1.2.3. Vaikq sakytines,
raSytines kalbos gebejimq
gerinimas proj ektines veiklos
metu.

fgyvendinamq vaikq kalbiniq gebejimq
ugdymo projektq skaidius / 3 J

1 . 3. UZdavinys. Tobulinti darbuotoi u profesines kompetencii as.
1.3.1. Darbuotojq
kvalifikacijos kelimo
pro gramos i eyvenclinimas.

Darbuotdq, tobulinusiq kvalifrkacij4
skaidius / 25 26

2. Tikslas, Materialines ir techn ines aplinkos modemizavimas.
2.1. U Ldavinvs. UZtikrinti sauei4 ugdymosi aplink4.
2.1.1. Ugdymo priemoniq,
gerinandiq vaikq pasiekimus,
atnauiinimas.

Atnaujinta ugdymo priemoniq (%) I 30 30

2.I.2. Lauko pavesines

irengimas.
[rengfq pavesiniq, valkq paZintinei veiklai,
skaidius / 1 Ie

2.1.3. Darbuotojrl darbo vietq
atnauiinimas. ,

lsigyta baldq komplektq skaidius / 2 1

2.1.4. Pastato sienq
nuogrindos irensimas.

frengta nuogrinda (m) / 0 Pateiktas
investicinio



projekto
apraSymas,
finansavimas
neskirtas

2.1.5. Laiptq remonto darbq
atlikimas ir pandusq

irengimas.

Suremontuotq lauko laiptq ir iengtq p4ndusq
skaidius / 0

Pateiktas
investicinio
projekto
apraSymas,
finansavimas
neskirtas

2.1.6. Ap5vietimo
atnaujinimas grupiq
miegamqiq ir priimamqjq
patalpose.

Patalpq, atnaujinusiq ap5vietim4; skaidius / 2 6

2.1.7 . Laiptiniq remontas. Suremontuotq laiptiniq skaidius / I Del le5q
trukumo
laiptines
remontas
nebuvo atliktas

2.1.8. Ugdomosios aplinkos
grupese atnaujinimas.

Atnaujintq kedudiq skaidius / 20
Atnaujintq stalq skaidius / l0
Atnaujintq ugdymo priemoniq spintq
skaidius / 0
Atnaujintq persirengimo spinteliq skaidius /
20

72

5

1

t6

2.1.9. Mink5to inventoriaus

isigijimas.
Isigytrl patalynes komplektq skaidius / 30
Isigyh+ diuZiniq skaidius / 40

Isigytr+ darbo r[bq skaidius / l0

0
26

20
2.2. UZdavinys. Higieqiniq s4lygq gerinimas.
2.2.1. frangos ir inventoriaus
maisto tuarkymo patalpose

isigijimas.

Isigytrt bulviq skutimo, darZoviq valymo
maSinq skaidius / I
Isigytq nerfldijandio plieno stalq skaidius / 5
Atnauj into virhrvinio, smulkaus
inventoriaus. skaidius / 2

0

0

t2

Siauliqlop5elio-darLe|io,,Zi|vitis*strateginioveiklos
igyvendintosT3,3o/o. Strateginis ir metinis veiklos planai pagristi dokumentq, iSorines ir vidines
aplinkos, SSGG analizes tyrimq i5vadomis, realiais lop5elio-darZelio i5tekliais ir leidZia teigti,
kad lop5elio-darZelio veikla orientuota i kryptingE pletr4, SiuolaikiSkq orguizacrj4, vaiko
socializacijos seknq, Seimq Svietimo, konsultavimo, Svietimo pagalbos paslaugas, -ut.riulitt .
bazes qletr4 ir kt.

Siauliq lopSelio-darZelio ,,Zilvitis" 2019 m. metinis veiklos planas orientuota i Siauliq
miesto bendruomenes siekiq igyvendinim4. Metinis veiklos plano priemones pilnai igyvlndintos
94%.

Siekiant teikti sisteming4 ir veiksming4 Svietimo pagalb4 kiekvienam vaikui, parengtas
,,Siauliq lop5elio-darZelio ,,lilvitis" pagalbos teikimo uuikri, turindiam specialiqfq ugdymosi
poreikiq, veiksmingumo vertinimo, pamatavimo tvarkos apraSas". Patvirtintag 2019-09-26
direktoriaus isakymu Nr. V-100. [steigtos Svietimo pagalbos specialistrl pareigybes: socialinio ir
judesio korekcij.os pedagogq. Dalyvauta respublikiniame projel<te ,,Ludimai moko". projektas
orientuotas i vaikq, turindiq specialiqjq ugdyr osi poreikiq, regimojo suvokimo tikslinim4,
viaualines-motorines koordinacijos lavinima ir Zodyno pletojim4.



Siekiant pagerinti vaikq pasiekimus vertinime dalyvavo 89 proc. tevq. Grupiq
ugdomuosiuose planuose nustatyti prioritetai atsiZvelgiant i silpn4sias vaikq pasiekimq sritis.
100 proc. 4-6 m. vaikq patys vertino savo pasiekimus, naudodamiesi metodine med1iaga ir
parengtose formose. Sukurta ankstyvojo amZiaus vaikq savgs vertinimo sistema kasdieniniq
gyvenimo igudziq ugdymo sritf e. Pagerejo vaikq pasiekimai sakytines kalbos (+0,64),ra5ytines
kalbos (+0,72), skaidiavimo ir matavimo (+0,85) srityse.

Siekiant kurti saugiq aplinkq buvo pletojamas vaikq emociniq ir socialiniq kompetencijq
ugdymas. [gyventa socialinio ir emocinio ugdymo programa ,,Zipio draugai", dalyvauta
socialinio emocinio ugdymo asociacijos organizuojamoje olimpiadoje ,,Dramblys",
igyvendintas socialiniq kompetencij q ugdymo sistemos modelis.

Kryptingai tobulinta pedagogq kvalifikacija. Pedagogai ir Svietimo pagalbos specialistai
tobulino kompetencijas patyriminio ugdymo, informaciniq technologtjq naudojimo ir vaikq,
turindiq specialiqjq poreikiq, ugdymo srityse. Skaityti 6 praneSimai apie vaikq, turindiq
specialiqi ikiq, ugdym4.

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

l. Pagrindiniai pradiusiu metu v eiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau -

uZduotys)

Siektini
rczultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis vertinama,
ar nustatytos uZduotys

iwkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

Asmenyb6s
iigtis
1.1. Gerinti
ikimokyklinio
amZiaus vaikq
pasiekimus.

1.1.1. Geresni
Ikimokyklinio
amZiaus vaikq
pasiekimai
skaidiavimo ir
matavimo,
sakytines,
ra5ytines
kalbos bei
problemq
sprendimo
ugdymo
srityse.

1.1.1.1. Pasiekti 15 proc.
aukStesni lverclal
skaidiavimo ir matavimo,
sakytines, ra5ytines kalbos
bei problemq sprendimo
ugdymo srityse.

1.1.1.2. Grupirl
ugdomuosiuose planuose
nustatyti prioritetai,
atsiZvelgiant i silpn4gias
vaikq pasiekimq sritis.

1.1.1.3. Parengti ir
kiekvienoje grupeje

igyvendinti 4 klrybines
rai5kos projektai,
orientuoti i silpn4sias
vaikq pasiekimq sritis.

1.1.1.1. 14,6 proc. pagerejo
lop5eli-darZeli lankandiq
ugdytiniq pasiekimai

posedyje (2019-05-16 Nr. PT-
2; 2019-10-03 Nr. PT-4).
1.1.1.2. Grupiq ilgalaikiuose ir
savaites ugdomuosiuose
planuose, siekiant numatyto
rczultato, atsiZvelgiama i
silpn4sias vaikq pasiekimq
sritis (direktoriaus 2019-10-04
isakymas Nr. V-103).
1.1.1.3. Sukurti ir igyvendinti



l.2.Integruoti
Siauliq miesto
vaiko
asmenybes
iigties
koncepcijos
nuostatas i
lop5elio-
darZelio
veiklas.

1.1.2. I5pletota
vaikq
pasiekimq,
pa1angos
vertinimo
sistema

1.2.1.
Ugdymas
orientuotas
socialiniq
kompetencijq
ugdym4.

1.1.2.1.60 proc. tevq
dalyvauj a individualiame
vaikq pasiekimq
vertinime ir jo aptarime

Q0l9 m. geguZes, spalio
men.).

1.1.2.2.100 proc. 4.6 m.
vaikq patys isivertina savo
pasiekimus, naudodamiesi
metodine medZiaga arba
parengtose fofmose.

1.1.2.3, Sukurta ir
igyvendinta ankstyvoj o
amZiaus vaikq
isivertinimo sistema,
kasdieniniq gyvenimo

[gudziq ugdymo srityje.

1.1.2.4. Pagalbos vaikui
specialistai, meninio
ugdymo mokytojas
dalyvauj a vaikq pasiekimq
vertinime (2019 m.
geguies, spalio men.).

1.2.1.1. fgyvendintas
socialiniq kompetencijq
ugdymo sistemos (SKU)
modelis. I SKU veiklas
itraukta 50 proc. vaikq ir
darbuotojq.

gupes pasitarime (20 19 - 12-20
Nr. M-l l).
1.1.2.1.89 proc. tevq dalyvavo
individualiame
pasiekimq
Apibendrinti
pasiekimq reztltatai ir
paZangos pokydiai analizuoti
grupiq ir visuotiniuose tevq
susirinkimuose (2019 m.
geguZes, spalio, gruodZio
men.).
1.1.2.2.100 proc. 4-6 m. vaikq
patys isivertimo savo
pasiekimus, naudodami
metodines priemones ,,PI
KA", ,,YGA GA" fu pedagogq
parengtose formose.
1.1.2:.3. Sukurta ankstyvojo
amZiaus vaikq isivertinimo
sistema, kasdieniniq gyvenimo

igudZiq ugdymo srityje, kuri
svarstyta pedagogq tarybos
posedyje (2019-10-03 Nr. PT-
4).
Vdikai kartu su
tevais/globejais, grupes
pedagogais sekmingai ir
kUrybi5kai fiksuoja, aptaria
savo pasiekimus ir padatytq
paiang1 minetoj e srityj e.

1.1.2.4. E. dienyne ,,Mtisq
darZelis" logopedas, judesio

meninio ugdymo mokytojas
kartu su grupes pedagogais

Q0I9 m. geguZes, spalio
men.) fiksuoja vaikq
pasiekimus, pagal poreiki
numato tobulejimo gaires.

bendradarbiavimo sutartis
Q0r9-04-05 Nr. Sz-400).
Organizuotos 2 socialines
paramos akcijos su VSI
,,Letenele", 4 profesinio
veiklinimo i5vykos.
Parengti ir " igyvendinti
projektai, programos .AS
myliu ir globoju",
,,Dramblys",,,Mes paZistame



sporto Sakas", ,,Kuo uZauggs
biisiu".
I veiklas itraukta 68 proc.
vaiku.

Ugdymas(is)
1.3. Formuoti
ir igyvendinti
ugdymo turini
pagal
ikimokyklinio
ugdymo
program4.

1.3.1. Teikta
sistemine ir
veiksminga
Svietimo
pagalba
kiekvienam
vaikui.

1.3.2.
AukStesne
pedagogq
skaitmenine
kompetencija.

1.3.3. Naryste
sveikat4
stiprinandiq
mokyklq
tinkle.

1.3.1.1. Svietimo
specialisttl pagalbq
gaunandiq ugdytiniq dalis,
100 proc;

1.3.1.2. Visiems vaikams,
turintiems specialiqjrl
ugdymosi poreikiq,
parengtas Pagalbos vaikui
planas, vertintas
griZtamasis ry5ys (2 kartus
per metus, Liemqir
pavasar).
1.3. 1.3. Nuo 2019-09-01

isteigtas socialinio
pedagogo 0,25 et.

1.3.2.1. Ne maZiau 50
proc. pedagogq patobulino
skaitmenines
kompetencijas.

I .3.3. 1. Prisijungta prie
sveikat4 stiprinandiq
mokyklq tinklo (2019 m.
III ket.).
1.3.3.2. Parengta ir
igyvendinta lopSelio-
darZelio Sveikat4
stiprinandio s mokyklo s

programa (2019 m. III
ket.).

1.3. l. l. Visiems vaikams,
kuriems nustat5rti specialiej i
ugdymosi poreikiai, teikiama
Svietimo pagalba. Siekiant
uZtikrinti poreikio tenkinim4
isteigtos socialinio (0,5) ir
judesio korekcijos (0,25)
pedagogq pareigybes.
1.3 .1.2. Vaikams, turintiems
specialiqjrl ugdymosi
poreikiq, parengtas Pagalbo s

vaikui planai (VGK 2019-10-
08 posedZio NT.VGK-6).
Juo se apibr 6L1i pagalbo s

vaikui specialistq, pedagogq ir
tevq/globej q veiksmai.
1.3. 1.3. Nuo 2019-09-02
isteigtas socialinio pedagogo
0,5 e, (direktoriaus 2019.08-
29 isakymas Nr. P-81).
1.3.2.1. 58 proc. pedagogq
patobulino skaitmenines
kompetencijas. Gilintos Zinios
apie idomirl pristatymq
rengim4, irankius
bendravimui ir
bendradarbiavimui,
interaktyvios lentos
panaudoj im4, edukaciniq
uZduodiq rengim4 ir kt.
1.3.3. 1. 2019-12-10 lop5elis-
darZelis pripaZintas sveikat4
stiprinandia mokykla
(paZymejimas Nr. SM-643).
1.3.3.2.1. Parengta ir
igyvendinama bendruomenes
nariq sveikatos stiprinimo
programa,,Katino Sporto
sveikatos akademija"
(metodines grupes 2019 -09 -
30 pasitarimas Nr. M-8).
Programos tikslas - formuoti
ikimokyklinio amZiaus vaikq
sveikos gyvensenos ig[dZius.



Ugdymo(si)
aplinka
t.4.
Modernizuoti
vidaus
edukacines
aplinkas.

1.4.1.
Atnaujintos
lopSelio-
darLelio
patalpos

1.4.2. Parengli
investiciniai
projektai

istaigos veiklos
gerinimui.

1.4.1.1. Atliktas vidaus
edukaciniq aplinkq
kokybes isivertinimas
(2019 m. II ket.).

1.4.1.2. Atliktas vienos
grupes patalpq remontas
(2019 m. III ket.).

1.4.1.3. Pakeistos vaikq
persirengimo spintos
vienoje grupeje (2019 m.
III ket.).

1.4.2.1. Parengti ir Siauliq
miesto savivaldybei
pristafrti 3 investiciniai
projektai: del fasado
apSiltinimo, elektros
instaliacijos atnaujinimo
bei virtuves irangos
atnaujinimo iki 2019-07-
01.

1.4.1.1. 2019 m. balandZio
men. direktoriaus sudaryta
darbo grupe pagal parengt1
protokol4 atliko vidaus
edukaciniq aplinkq
isivertinim4 (direktoriaus
2019-04-09 isakymas Nr.
v-37).
{sivertinim o rezultztai aptarti
administracijos 2019-04-08
susirinkime Nr. A-3.
Parengta 2019-2021m.
edukaciniq aplinkq
modernizavimo pro grama
(pritarta lop5elio-darZelio
tarybos 20 19 -0 5 -24 posedyj e

Nr. DT-3).
1.4.1.2. 2019 m. birZelio-
rugpjDdio men.
modemizuotos dviejq metq
amZiaus vaikq grupes
patalpos pritaikytos
SiuolaikiSkiems vaiko
poreikiams: pagerejo patalpq
sanitarija, higiena, saugumas.
1.4.1.3. Atnaujintos dviejq m.
amZiaus vaikq persirengimo
spintos uZtikrino galimybg
racionaliai i5naudoti erdvg
rubines patalpose.
| .4.2.1. Siekiant modernizuoti
lop5elio-darZelio pastat4 ir
lauko teritorij4 parengti ir
Siauliq miesto savivaldybei
pristatlrti (2019-04-30) 5
investiciniq projektq
apra5ymai: Teritorijos d*grl,
Elektros instaliacij os,
Virtuves irangos atnauj inimo,
Fasado sienq, cokolio
Siltinimo ir nuogrindq
sutvarkymo ,Zudimr4
aik5teliu modemizavimo.



Gyvenimas
molcykloje
1.5. Pletoti
bendruomenes
nariq
dalyvavim4

ivairiose
veiklose.

1.5. r.
UZtikrinta
neformaliojo
Svietimo
paslaugq
vaikams

ivairove

1.5.1.1. Atlikta tevq
apklausa del neformalioj o
ugdymo poreikio:
Rezultatai panaudoti siiilant
2019-2020 m. m.
neformaliojo ugdymo
uZsiemimus (2019 m. II
ket.).

1.5.1.2. Vaikq,
dalyvaujandiq
neformaliojo Svietimo
veiklose dalis, 40 proc.
1.5.1.3. Neformaliojo
Svietimo veiklos
orientuotos i silpn4sias
vaikq pasiekimq sritis:
sakytine ir ra5ytine kalba,
skaidiavimas ir matavimas.

1.5.1.1. Siekiant kuo daugiau
vaikq sudominti pilietiSkumo,
etnokulturos ir gamtos,
ekologij os, technologijq ir
kitomis neformaliomis
veiklomis taip pat iSsiai5kinti
teny'globejq poreiki del vaikq
neformaliojo ugdymo
paslaugq teikimo lop5elyje:
darlelyje 2019 m. rugsej o
men. atlikta apklausa. Joje
dalyvavo 85 proc. tevr/
globejq.
Apklausos reniltatai
apibendrinti metodines grupes
2019-09-30 pasitarime Nr. M-
8 ir pristatyti 2019 m:. spalio
men. ivykusiuose grupes tevq
susirinkimuose. Aptarta
veiklos organizavimo pasiula
ir galimybes.
1.5.1.2. Neformalioj o ugdymo
veiklose dalyvavo 43 proc. 3-
6 metq amZiaus ugdytiniq.

1.5.1.3. Sakytines ir ra5ytines
kalbos gebejimq tobulinimui
dideli demesiskyreme
vaikams, turintiems
specialiqiq ugdymosi
poreikiq. Logopedo ir
meninio ugdymo mokytojo
organizuoj amos kompleksines
veiklos aktyvino vaikq kalbos
ruid4,lavino girdimqj4
atminti,logik4,
komunikabilumA iSlaisvino
k[rybi5kum4. Muzikos
terapijos metu buvo
organizuoj amos fi zing ir
emocing energij4
stimuliuoj andios veiklos.
Pletoj ant etnokulttiring patirti
veike vaikq studijaverKc valKtl sluqua
,,Zilvitukas"
Vaikq skaidiavimo,
matavimo, m4stymo
gebejimai buvo ugdomi
robotikos uZsiemimu metu.



1.5.2.
Puoselejami
bendruomeniSk
i santykiai

1.5.2.1. Organizuotos ne
maLiaukaip 5 pilietines /
socialines akcijos
lop5elyje-darZelyje,
mikrorajone ir mieste.

1.5.2.2. Parengta ir
igyvendinta' lop5eli-darZeli
pradesiandiq lankyti vaikq
fu tevq programa ,,Gera
pradlia=' (2019 m. II ket.).

| . 5 .2.1 . Lop5elio-d arLelio
bendruomene surenge l0
pilietiniq, socialiniq akcijq:
,,Atmintis gyva, nes liudija'e,
,,Myliu ir globoju",,,Lietuva-
Salele mylima", veiksmo
savaite,,Be patydiq",
,,Zydintis Zilvitis*,
,,Spalviname mandalas",
,,Diena be automobilio",
,,Tolerancij os savait6",
,,Laimds keksiukai,,,Zilvitis
Sviedia".
1.5.2,2.2019 m. geguZes men.
parengta ir igyvendinta
lop5eli-darZeli pradesiandiq
lanhrti vaikq ir tevqprograma
,, Gera pr adlia" (direktoriaus
2019-05-09 isakymas Nr. V-
s 1).

Ugdytiniq tevai susipaZino su
vaikq kalbos raidos
ypatumais, kaip skatinti
sakytines kalbos pletotg,
ie5kojo bendry sutarimq
ugdant vaikq kasdieninius
gyvenimo, sveikatos
saugojimo ir judejimo
igiidZius.

2. ULduotys, neivykdytos ar ivykdytos i5 dalies ddl numatytq rizikq (iei tokig buvo)

UZduotvs PrieZastys, rizikos

3. UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos

UZduotvs / veiklos Poveikis Svietimo istaisos veiklai
3. 1. Dalyvauta,,Erasmus*" programos
tarptautines bendradarbiavimo veiklos
projekte,,Pre-primary education, the
schooling of young people from 2 to 6
years old: to the quality of teaching" ,
kuris vyko Puatje mieste Pranctzijoje.

Pritraukiami papildomi finansavimo Saltiniai.
Remiantis igyla patirtimi pavyko inicijuoti pokydius
lop5elyje-darilelyje tobulinant vidaus aplinkas ir
bendradarbiavimo su Seima formas, igyvendinant
savivaldaus ugdymo modeli.
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3.2. Suorgani zuotapedagogq ir vadovrl

iniciatyvos".

Stiprinama ir pletojama socialine parhreryste ir
gerosios darbo patirties sklaida, vykdant bendrus
projekfus.

3.3. Organizuotas kvalifikacijos
tobulinimo seminaras (2019-12-27)
,,Zingsniai link veiksmingo, i vaik4
orientuoto, planavimo".

fstaigos pedagogai dalinosi gerqa patirtimi su
Vilniaus lop5elio-darZelio,,UZupiukas" pedagogais.
Seminaro metu pedagogai patobulino vaikq
ugdomosios veiklos planavimo gebejimus.
Organizuojant ugdom4sias veiklas taikomos
strategijos, kurios garantuoja ugdomosios veiklos
kokybg.

3.4. Parengtas ir igyvendintas
respublikinis projektas,,Me5kiukas
GEO".

Pagerinti vaikq pasiekimai skaidiavimo ir matavimo
srityje.

3.5. Organizuota naujq darbuotojq
atranka virejq pareigybei uZimti.

Atliktame Siauliq valstybines maisto veterinarines
tarnybos patikrinime (20 19 -10 -14, Nr. 5 TVMIP-4 32)
nustatyta, kad visi nurodyti trukumai pa5alinti,
paZeidimq nera.

t.

4. Pakoreguotos pradjusiq metq veiklos uZduotys (iei tokig buvo) ir rezultatai

ilI SKYRIUS

PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

kurias tobulinti
6. 1. Asmeninio veiksmingumo kompetencija.

crja.
encija.

Siauliq lopSelio-darZelio,,Zilvitis"
direktore

6.

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustat5rtos
uZduotys ivykdytos)

Pasiekti renlJtatai
ir jq rodikliai

kdant uZduotis lmas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas PaZymimas atitinkamas
laneelis

5.1. UZduogs ivykdyos ir virsijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai M
5.2.ULduotys i5 esm6s ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gera tr
5.3. Ivykdytos tik kai kurios uzduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinama tr
5.4. UZduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai E
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