
                          PATVIRTINTA 

                                                                      Šiaulių lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“  

                                                          direktoriaus 2019 m. balandžio 15 d.  

                             įsakymu Nr. V-32 

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS RAKTELIS“ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS 

MOKINIUI SPECIALISTŲ METINIŲ POKALBIŲ TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metinių pokalbių tvarkos aprašas (toliau Aprašas) 

reglamentuoja metinių pokalbių su auklėtojais, mokytojais ir pagalbos specialistais organizavimo ir 

vykdymo tvarką lopšelyje-darželyje. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus 

psichologus) atestacijos nuostatais, patvirtintais LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 

d. įsakymu Nr. ISAK-3216 (redakcija, patvirtinta 2011 11 29 įsakymu Nr. V-2282) bei Lietuvos 

Respublikos vyriausybės Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. 254. 

3. Aprašas ir jo pakeitimai derinami su Pedagogų taryba, Darbo taryba ir tvirtinami vadovo 

įsakymu. 

 

II SKYRIUS 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ METINIŲ POKALBIŲ 

ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

4. Įstaigos mokytojas ir pagalbos mokiniui specialistas kiekvienais mokslo metais pildo 

savianalizės ir veiklos tobulinimo anketą, pateiktą direktoriaus pavaduotojo ugdymui. Savianalizės ir 

veiklos tobulinimo anketos forma gali būti keičiama ir tvirtinama direktoriaus kiekvienais mokslo 

metais. 

5. Metinis pokalbis organizuojamas vieną arba du kartus per metus (pokalbių skaičiaus 

poreikį nustato kuruojantis vadovas), t. y. gruodžio ir gegužės mėnesį pagal ne vėliau kaip prieš 

savaitę paskelbtą pokalbių grafiką. 

6. Pokalbyje dalyvauja pedagogas ir kuruojantis vadovas. Pokalbyje turi teisę dalyvauti 

įstaigos direktorius. 

7. Pokalbio metu tiesioginis pedagogo vadovas, atsižvelgdamas į įstaigos metinio veiklos 

plano tikslus, priemones, su darbuotojais susitaria dėl  metinių užduočių (toliau – užduotys), siektinų 

rezultatų, jų vertinimo. 

  8. Pedagogo veiklos vertinimo procedūra apima: pedagogo veiklos nagrinėjimą, veiklos 

įvertinimą ir vertinimo išvados surašymą. 

  9. Pedagogo savianalizės ir veiklos tobulinimo anketa turi būti pateikta kuruojančiam 

vadovui ne vėliau kaip savaitę prieš pokalbį. 

     10. Po pokalbio kuruojantis vadovas pateikia raštu  išvadas dėl pedagogo veiklos vertinimo 

– įrašo pedagogo pasiektų rezultatų vykdant veiklas ir užduotis vertinimą ir siūlymus. Išvados gali 

būti: atitinka turimą kvalifikacinę kategoriją; pasiekė žemesnei kvalifikacinei kategorijai keliamus 

reikalavimus; pasiekė aukštesnei kvalifikacinei kategorijai keliamus reikalavimus. Kuruojantis 

vadovas gali siūlyti: sritis, kuriose pedagogas turėtų tobulintis; siūlyti įstaigos atestacinei komisijai 

pedagogą peratestuoti, jei jis/ji trejus metus iš eilės pasiekia žemesnei kvalifikacinei kategorijai 



keliamus reikalavimus negu nustatyta atestuojantis; siūlyti atestuotis aukštesnei kvalifikacinei 

kategorijai negu pedagogas turi. 

 11. Pedagogas su išvada ir siūlymais susipažįsta pasirašytinai. 

 12. Į išvadas ir siūlymus pedagogas turi atsižvelgti vykdydamas kitų mokslo metų veiklas, 

formuluodamas užduotis, tobulindamas kvalifikaciją. 

 13. Išvados ir siūlymai derinami su Darbo tarybos atstovu. Darbo tarybos atstovas 

pateikia raštu savo pastabas dėl vertinimo išvadų, t. y. su jomis sutinka, nesutinka ar sutinka iš dalies 

(tokiu atveju reikalingas komentaras raštu). Darbo tarybos atstovas po savo pastabomis pasirašo. 

 

______________ 

 

 

 

SUDERINTA  

Lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ 

Pedagogų tarybos 2019 m. kovo 19 d.  

posėdžio nutarimu (protokolo Nr. PP-1) 

 

SUDERINTA  

Lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ 

Darbo tarybos 2019 m. vasario 1 d.  

posėdžio nutarimu (protokolo Nr. D-1) 

 


