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KAUNO VAIKŲ DARŽELIO „VAIVORYKŠTĖ“ 

PEDAGOGŲ IR PAGALBOS VAIKUI SPECIALISTŲ VEIKLOS VERTINIMO, 

ĮSIVERTINIMO IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“ pedagogų ir pagalbos vaikui specialistų veiklos vertinimo, 

įsivertinimo, ir kvalifikacijos tobulinimo tvarka (toliau vadinama Tvarka) nustato pedagogų ir 

pagalbos vaikui specialistų vertinimo, įsivertinimo bei kvalifikacijos tobulinimo organizavimą 

Kauno vaikų darželyje „Vaivorykštė“ (toliau vadinama darželis) bei lėšų naudojimo šiam tikslui 

tvarką. 

2.  Pedagogų ir pagalbos vaikui specialistų veiklos vertinimas, įsivertinimas ir kvalifikacijos 

tobulinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu, Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, darželio 

nuostatais, Darbo tvarkos taisyklėmis ir šia Tvarka. 

 
 

II. VERTINIMO BEI SKATINIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Pedagogų veiklos vertinimo, įsivertinimo ir kvalifikacijos tobulinimo paskirtis – sukurti aplinką, 

skatinančią pedagogų profesinį tobulėjimą, ir teikti reikalingą informacinę, ekspertinę ir 

konsultacinę  

4. Pedagogai veiklos vertinimo ir kvalifikacijos tobulinimo savianalizės anketas pildo vieną kartą 

per metus, mokslo metų pabaigoje. Pedagogų ir pagalbos vaikui specialistų metinis veiklos 

vertinimas (pokalbis) vykdomas vieną kartą metuose, einamųjų metų pradžioje (iki sausio 31d.). 

5. Pedagogų į(si)vertinimas įgalina: 
 
5.1. planuoti(s) pedagogo karjerą. 
 
5.2. į(si)vertinti pedagogo kompetencijas, potencialias galimybes; 
 
5.3. išaiškinti šalintinus trūkumus, motyvuoti pedagogus kelti kvalifikaciją ir asmeniškai tobulėti; 
 
5.4. sudaryti teisingo darbo apmokėjimo prielaidas; 
 
5.6. mažinti klaidų tikimybę, parenkant, atleidžiant pedagogus, organizuojant jų pareigybinį augimą 
 
ir pan. 

 



6. Pedagogų veiklos į(si)vertinimo pagrindu parengti pareigybių aprašymai bei Mokytojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai, kuriuose suformuluoti 

reikalavimai atitinkamą pareigybę užimančiam pedagogui ir pagalbos vaikui specialistui. 

 
 
 

III. PEDAGOGŲ VEIKLOS VERTINIMO, Į(SI)VERTINIMO ORGANIZAVIMAS 
 

 

7. Pedagogų veiklos vertinimas – tai procesas, apimantis įvairių priemonių rengimą darželyje,  
 

norint apsvarstyti ir įvertinti ankstesnę profesinę veiklą ir numatyti ateities planus ir galimybes.  
 
8. Vertinant laikomasi šių pagrindinių taisyklių: 
 

8.1. siekti objektyvumo, nešališkumo, privalu vengti asmeninės draugystės, simpatijų ir antipatijų 

poveikio, svarbus nepriklausomų vertintojų vaidmuo; 
 
8.2. įvertinama kompleksiškai, o ne vadovaujantis ,,pirmu įspūdžiu“; 
 

8.3. įvertinimas neturi remtis anksčiau vertintais duomenimis ir rezultatais; 
 

8.4. įvertinimo rezultatus būtina aptarti vadovo (komisijos) ir vertinamojo pokalbyje. Tikslas – 

išaiškinti vertinamojo privalumus ir trūkumus, suformuluoti pastarųjų šalinimo būdus. 
 

9. Pedagogo darbo įvertinimo rezultatas yra atlyginimas, galimybės kelti kvalifikaciją suteikimas. 
 
10. Pedagogų veikla vertinama siekiant šių tikslų: 
 

10.1. gerinti ugdymo kokybę, siekiant vaikų pasiekimų ir pažangos, veiksmingai  išnaudojant  

pedagogų  gebėjimus  ir įgūdžius; 

 

10.2. numatyti pedagogus, kurie būtų mentoriais naujiems specialistams ir geriausi kandidatai į 

atsakingas pareigas ateityje; 

 

10.3. sudaryti sąlygas pedagogų saviraiškai, atkreipiant dėmesį į jų gebėjimus, veiklos motyvus, 

skatinti norą tobulėti; 
 
11. Vertinant pedagogų profesionalumą, laikomasi tokios taktikos: 
 

11.1. didinti pedagogų suinteresuotumą, motyvaciją profesine veikla, 
 

11.2. siekti geresnių vadovo ir pavaldinių tarpusavio santykių, darbui palankaus mikroklimato, 
 

11.3. didinti pedagogų pasitenkinimą darbu, nustatyti nesklandumus ir kliūtis, rasti būdų juos 

pašalinti, 
 
11.4. aiškiai informuoti pedagogus apie jų veiklos vertinimą, 
 

11.5. prireikus pedagogus mokyti ir perkvalifikuoti, 
 

11.6. numatyti tikrus, įgyvendinamus darželio veiklos tikslus, 
 

11.7. parengti galimus pedagogų rotacijos darželio viduje variantus. 



12. Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai pildo savianalizės anketą (1 priedas) už mokslo 

metus (gegužės – birželio mėn.). Vieną kartą metuose (einamųjų metų pradžioje, iki sausio 31d.) 

vykdomas pedagogų ir pagalbos vaikui specialistų metinis veiklos vertinimas (pokalbis). 

 
 

IV. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO ORGANIZAVIMAS 
 

 

13. Kvalifikacijos tobulinimas privalomas kiekvienam darželio pedagogui ir pagalbos vaikui 

specialistui. 

14. Pedagogas, pagalbos vaikui specialistas turi teisę ne mažiau kaip 5 dienas per kalendorinius 

metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose akredituotose institucijose. Papildomos 

dienos gali būti jam suteikiamos darželio direktoriui pritarus arba ne darbo su vaikais metu. 

15. Pedagogai apie kvalifikacijos tobulinimo renginius deleguojami įstaigos vadovų, sužino 

asmeniškai, skaitydami skelbimus, ieškodami informacijos internete. 

 

16. Kvalifikacijos tobulinimo renginiams lėšos skiriamos pagal pedagogo, pagalbos vaikui 

specialisto prašymą, direktoriaus sprendimu. 

 

17. Į kvalifikacijos tobulinimo renginius pedagogai vyksta pagal direktoriaus įsakymą. 
 

18. Kvalifikacijos tobulinimo formos: 
 

• savišvieta, 
 

• metodiniai užsiėmimai, 
 

• kvalifikacijos tobulinimo renginiai ir kt. 
 

19. Savišvietos paskirtis – suteikti galimybes asmeniui nuolat savarankiškai mokytis remiantis 

supančia informacijos erdve (švietimo įstaigos, kitos institucijos, bibliotekos, žiniasklaida, 

internetas, muziejai ir kt.) ir iš kitų perimama patirtimi. 
 
20. Savišvietos būdu asmens įgyta kompetencija Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos 

nustatyta tvarka gali būti pripažįstama kaip kvalifikacijos dalis. 
 
21. Metodinių užsiėmimų paskirtis – gerosios patirties sklaida, veiklos vertinimas ir įsivertinimas. 
 

22. Kvalifikacijos tobulinimo renginių paskirtis – teikti kokybišką edukacinę paramą darželio 

pedagogams, gerinant ugdymo bei kitų paslaugų kokybę ir siekiant efektyvių rezultatų, 

įgyvendinant šalies ir Europos (Pasaulio edukacinę tendenciją) visą gyvenimą trunkančio mokymosi 

nuostatą. 
 
23. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui vykdo dalyvavimo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose 

apskaitą. 
 

24. Metodiniai užsiėmimai planuojami atsižvelgiant į pedagogų siūlymus ir veiklos prioritetus. 
 

25. Kelionės išlaidos ir dienpinigiai, vykstantiems į kvalifikacijos tobulinimo renginius, 

neapmokami. 



26. Pedagogas, pageidaujantis vykti į kvalifikacijos tobulinimo renginį: 
 

26.1. rašo argumentuotą prašymą direktoriui (2 priedas arba 3 priedas), kuriame nurodo 

kvalifikacijos tobulinimo renginio pavadinimą, datą, laiką, vietą ir trukmę; 
 

26.2. prie prašymo turi pridėti renginio aprašymą arba kvietimą dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo 

renginyje, kita. 
 
26.3. gavęs direktoriaus leidimą, pedagogas suderina pavadavimo tvarką; 
 

26.4. grįžęs iš kvalifikacijos tobulinimo renginio, pateikia išlaidų apmokėjimo dokumentus (jei 

renginys mokamas), kvalifikacijos pažymėjimo kopiją. 
 
26.5. novacijas ir rekomendacijas pristato užsiėmimuose, posėdžiuose. 
 

 

_________________________________________________ 
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                                                                                                       Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“ 

                pedagogų ir pagalbos vaikui specialistų  

             veiklos vertinimo įsivertinimo ir  

             kvalifikacijos    tobulinimo tvarkos aprašo 

                priedas Nr. 1 

 

 

VEIKLOS VERTINIMO IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO  

SAVIANALIZĖS ANKETA 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(Vardas, pavardė, kvalifikacinė kategorija) 

2016 /2017 m.m. 

I. UGDOMOSIOS VEIKLOS TIKSLINGUMAS, VEIKSMINGUMAS IR 

REZULTATYVUMAS 

(UGDOMOSIOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS) 

VEIKLOS SRITIS 

 

KAS LABIAUSIAI PASISEKĖ 

ŠIOJE SRITYJE? 

SU KOKIAIS SUNKUMAIS 

SUSIDŪRĖTE? 

1. Veiklos planų, individualių 

programų/ planų rengimas ir 

įgyvendinimas. 

(Kaip sekėsi vykdyti grupės veiklos 

planą? Ar rengėte individualią 

veiklos programą, kokiu tikslu, kaip 

sekėsi vykdyti? Kita). 

  

2. Kaip vertinate ugdytinių pažangą 

ir pasiekimus? 

(Stipriosios ir silpnosios vaikų 

kompetencijos). 

 

 

 

 

 

3. Ugdymo(si) aplinkos kūrimas, 

ugdymo metodų įvairovė grupėje. 

 (mikroklimatas grupėje, sudarytos 

sąlygos vaikų kūrybiškumui, 

saviraiškai plėtoti, IKT priemonių 

panaudojimas, edukacinės išvykos, 

kita). 

  

4.  Sveikatinimo programos „Noriu 

augti sveikas“ priemonių vykdymas 

grupėje. 

  

 VEIKLOS KRYPTYS 2017/2018 M.M.?  

(IŠVARDINTI PRIORITETO TVARKA) 

1.  

 

 

2.  

 

 

3. 

 

 

 

 

 



II. BENDRAVIMAS, BENDRADARBIAVIMAS, VEIKLA INSTITUCIJOS BENDRUOMENĖJE 

VEIKLOS SRITIS KAS LABIAUSIAI PASISEKĖ ŠIOJE 

SRITYJE? 

SU KOKIAIS SUNKUMAIS 

SUSIDŪRĖTE? 

1. Metodinė veikla, gerosios 

patirties sklaida, iniciatyvos įstaigoje, 

regione, šalyje. 

(Parengti ir skaityti pranešimai, vestos 

atviros veiklos;  inicijuoti, rengti 

projektai įstaigos, šalies mastu, parengti 

straipsniai spaudai, inicijuoti, 

organizuoti renginiai, kita). 

  

2. Kita veikla bendruomenėje.   

(Dalyvavimas įvairių darbo grupių, 

komandų veikloje. Koks Jūsų vaidmuo? 

Padėkos, pažymos, kita).  

 

 

 

 

3. Strateginio plano ir veiklos plano 

realizavimas  

(Jūsų inicijuotos/vykdytos priemonės). 

  

4. Savanorystės plėtojimas grupėje, 

įstaigoje. 

(Tėvų savanorių įtraukimas į ugdymo 

procesą. Kiek, kur ir kokios edukacinės 

veiklos vyko?). 

  

5.  Mikroklimato kūrimas įstaigoje. 

(Ką Jūs, asmeniškai atlikote ir ką 

turėtumėte atlikti?). 

  

VEIKLOS KRYPTYS 2017/2018 M.M.? 

(IŠVARDINTI PRIORITETO TVARKA) 

 

1. 

 

2.  

 

3. 

 

4. 

 

 

III. ASMENINIS PROFESINIS TOBULĖJIMAS (KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS) 

 

VEIKLOS SRITIS 

1. Kuris lankytas 2016/2017 m.m. kvalifikacinis renginys, Jums naudingiausias. Kodėl? Ką pritaikėte darbe? 

 

 

 

2. Kurias kompetencijas ir kodėl numatote tobulinti 2017/2018 m.m.? (Išvardinti prioriteto tvarka) 

 

 

 

                                                                                                                                     

...................................................................................                                          ................................ 

(Pedagogo, pagalbos mokiniui specialisto vardas ir pavardė)                                   (parašas) 

                            

                                                                                                                
..........................................................................                                                   ............................ 

 ( Kuruojančio vadovo vardas ir pavardė)                                                             (parašas)              



 
Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“ pedagogų ir 

pagalbos vaikui specialistų veiklos vertinimo, 
įsivertinimo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos 

aprašo  
2 priedas 

 

 

___________________________________________________________________________  
(Vardas, pavardė) 

 

____________________________________________  
(pareigos) 

 
 
 

 

Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“ 

Direktoriui 

 

PRAŠYMAS 

DĖL LEIDIMO VYKTI Į KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINĮ 

 

______________  
(data) 

 
 

 

Prašau leisti man vykti į kvalifikacijos tobulinimo renginį ____________________  
(renginio forma ir pavadinimas) 

 

____________________________________________________________________, kuris vyks 

 

_____________________________________________________________________________,  
(data, laikas, vieta, trukmė) 

 

kurį organizuoja _______________________________________________________________.  
(institucijos pavadinimas) 

PRIDEDAMA:  
1. 

2. 
 
 
 
 
 

 

___________ __________________________________ 
(parašas) (vardas, pavardė) 



 
Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“ pedagogų ir 

pagalbos vaikui specialistų veiklos vertinimo, 

įsivertinimo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo  
3 priedas 

 

 

___________________________________________________________________________  
(Vardas, pavardė) 

 

____________________________________________  
(pareigos) 

 
Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“ 
Direktoriui 
 

 

 

PRAŠYMAS 

DĖL LEIDIMO VYKTI Į KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINĮ IR APMOKĖJIMO 

 

______________  
(data) 

 
 
 

 

Prašau leisti man vykti į kvalifikacijos tobulinimo renginį ____________________  
(renginio forma ir pavadinimas) 

 

____________________________________________________________________, kuris vyks 

 

_____________________________________________________________________________,  
(data, laikas, vieta, trukmė) 

 

kurį organizuoja _______________________________________________________________.  
(institucijos pavadinimas) 

Prašau apmokėti kvalifikacijos tobulinimo renginio išlaidas. 

 

PRIDEDAMA (programa, kvietimas, sąskaita): 

1. 

2. 
 
 
 
 
 

 

_____________ __________________________________ 
(parašas) (vardas, pavardė)  


