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Šiauliai 

 

 

9. 2020 metų užduotys 

 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Asmenybės ūgtis 

9.1. Gerinti 

ikimokyklinio 

amžiaus vaikų 

pasiekimus.  

 

 

 

 

 

 

 

9.2. Integruoti 

Šiaulių miesto vaiko 

asmenybės ūgties 

koncepcijos 

nuostatas į lopšelio-

darželio veiklas. 

9.1.1. Pagerinti ugdytinių  

pasiekimai skaičiavimo ir 

matavimo, sakytinės, 

rašytinės kalbos bei problemų 

sprendimo ugdymo srityse. 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.1. Ugdymas orientuotas į 

socialinių kompetencijų 

ugdymą.  

9.1.1.1. Pasiekti 12 proc. aukštesni 

įverčiai skaičiavimo ir matavimo, 

sakytinės, rašytinės kalbos bei 

problemų sprendimo ugdymo srityse. 

9.1.1.2. Kiekvienoje lopšelio-darželio 

grupėje parengtas ir įgyvendintas 

ugdomasis projektas, atsižvelgiant į 

grupės ugdytinių silpnąsias pasiekimų 

sritis. Projektuose dalyvauja 85 proc. 

vaikų (2020 m. I-II ket.).  

 

 

9.2.1.1. Organizuotos socialinių 

kompetencijų ugdymo (SKU) veiklos. 

SKU veiklose dalyvauja 60 proc. vaikų 

ir darbuotojų.  

Ugdymas(is) 

9.3. Užtikrinti 

kokybišką, 

individualius vaikų 

poreikius atitinkantį, 

ikimokyklinį 

ugdymą(si). 

 

9.3.1. Teikta sisteminė ir 

veiksminga švietimo pagalba 

kiekvienam vaikui. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

9.3.2. Ugdymo turinys 

plėtojamas integruojant 

socialinių emocinių 

įgūdžių ugdymo 

 

9.3.1.1. Švietimo specialistų pagalbą 

gaunančių ugdytinių dalis, 100 proc. 

 

9.3.1.2. Įsteigta specialiojo pedagogo 

pareigybė ne mažiau kaip 0,25 et., 

padidinta logopedo pareigybė ne 

mažiau kaip 0,1 et. 

 

9.3.1.3. Parengta  kvalifikacijos 

tobulinimo (si) programa „Pagalbos 
vaikui plano modeliai“ (2020 m. II 

ket.). 

 

9.3.2.1. Pradėta įgyvendinti socialinių 

– emocinių gebėjimų ugdymo 

programa  „Kimochi“. Programoje 



programas. 

 

 

 

 

 

 

9.3.3. Integruotas STEAM į 

ugdymo programą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.4. Stiprinama vaikų 

sveikata.  

dalyvauja 20 ugdytinių (2020 m. III-IV 

ket.).  

 

9.3.2.2. Įgyvendinama socialinių 

įgūdžių ugdymo programa „Zipio 

draugai“. Programoje dalyvauja 20 

ugdytinių. 

 

9.3.3.1. Pateikta paraiška Ugdymo 

plėtotės centrui prisijungti prie 

STEAM mokyklų tinklo (2020 m.  I 

ket.). 

 

9.3.3.2. STEAM veiklose dalyvauja 40 

ugdytinių. 

 

9.3.3.3.  Ne mažiau kaip 30 proc. 

pedagogų dalyvauja kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose apie STEAM 

elementų diegimą ugdymo procese. 

 

9.3.4.1. Bendradarbiaujant su Šiaulių 

sporto gimnazija parengta ir 

įgyvendinta vaikų sveikatą stiprinanti 

programa „Sportuojam išmaniai“ 

(2020 m. II ket.).  

 

9.3.4.2. Atliktas vaikų fizinės veiklos 

vertinimas kiekybiniu ir kokybiniu 

aspektais, tyrimo duomenys pristatyti 

ugdytinių tėvams, tyrimo pagrindu 

parengtos rekomendacijos pedagogams 

(2020 m. II ket.).  

 

9.3.4.3. Ne mažiau kaip 30 proc. 

pedagogų dalyvauja kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose apie vaikų 

sveikatos stiprinimą.  

 

Ugdymo(si) aplinka 

9.4. Modernizuoti 

lopšelio-darželio 

aplinką. 

 

 

 

 

 

9.4.1. Atnaujintos grupių 

edukacinės erdvės ir 

priemonės.  

 

 

 

 

 

 

 

9.4.1.1. Atnaujintos vienos grupės 

patalpos ir baldai funkcionaliai 

išnaudojant grupės erdves (2020 m. III 

ket.). 

 

9.4.1.2. Edukacinė aplinka 10 proc. 

papildyta moderniomis ugdymo(si) 

priemonėmis.  

 



 

 

 

 

 

9.5. Plėtoti 

ugdymosi aplinkų 

spektrą. 

9.4.2. Parengti investicinių 

projektų aprašymai įstaigos 

veiklos gerinimui. 

 

 

 

 

 

 

9.5.1. Ugdymo(si) be sienų 

strategijos plėtojimas. 

 

 

 

 

 

 

9.4.2.1. Parengti ir Šiaulių miesto 

savivaldybei  pristatyti 5 investicinių 

projektų aprašymai: dėl fasado 

apšiltinimo, elektros instaliacijos 

atnaujinimo, virtuvės įrangos 

atnaujinimo, teritorijos dangų 

atnaujinimo ir lauko edukacinių 

aplinkų modernizavimo. 

 

9.5.1.1. Pasirašyta socialinės 

partnerystės sutartis su Šiaulių 

universitetu (2020 m. I ket.).  

 

9.5.1.2. Suorganizuota ne mažiau kaip 

10 patyriminių veiklų miesto 

socialinėse erdvėse.  

Lyderystė ir 

vadyba 

9.6. Stiprinti 

lopšelio-darželio 

bendruomenės 

bendradarbiavimo 

kultūrą.  

 

 

9.6.1. Lopšelio-darželio 

bendruomenė įtraukta į 

sprendimų priėmimą.   

 

 

 

 

 

 

 

9.6.2. Organizuoti renginių 

ciklai, telkiantys lopšelio-

darželio bendruomenę.  

 

 

9.6.1.1. Atliktas lopšelio-daželio 

darbuotojų (100 proc.) ir ugdytinių 

tėvų (50 proc.) nuomonės tyrimas 

„Darželis, kurį nori lankyti kiekvienas 

vaikas“. Tyrimo duomenys pristatyti 

bendruomenės susirinkime. Tyrimo 

duomenų pagrindu rengiamas 

strateginis bei metinis veiklos planai 

(2020 m. IV ket.). 

 

9.6.2.1. Parengta ir įgyvendinta  

lopšelio-darželio „Žilvitis“ 

bendruomenės mokymosi programa 

(2020 m. II-IV ket.).  

 

 

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

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

 

10.1. Žmogiškieji faktoriai (nedarbingumas, darbuotojų kaita ir jų trūkumas). 

10.2. Pasikeitę teisės aktai. 

10.3. Negautas ar ženkliai sumažintas finansavimas numatytų veiklų įgyvendinimui. 

 

 
______________________________ 

 
 


