
ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ 

DIREKTORĖS EGLĖS IVANAUSKAITĖS-RIMŠĖS 

 

2022 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Kitų metų užduotys 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

1.1. Asmenybės 

ūgtis 

Siekti kiekvieno 

vaiko asmeninės 

ūgties.  

1.1.1. Įgyvendinamos 

priemonės, 

sudarančios sąlygas 

kiekvieno vaiko 

asmeninei pažangai. 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1. Atliktas sričių „Ugdytinio pažanga ir 

pasiekimai“ ir „Vertinimas ugdant“ giluminis 

įsivertinimas, rezultatai ir veiklos gerinimo 

kryptys aptarti savivaldos institucijose (2022 m. I 

ketv.). 

 

1.1.1.2. Pasiekti 12 proc. aukštesni įverčiai 

skaičiavimo ir matavimo, sakytinės kalbos, 

problemų sprendimo, meninės raiškos, savivokos 

ir savigarbos, aplinkos pažinimo ugdymo srityse 

(2022 m.). 

 

1.1.1.3. Rengti individualius pedagogų profesinės 

veiklos tobulėjimo planus, atsižvelgiant į grupės 

ugdytinių silpnąsias pasiekimų sritis, prioritetines 

ugdymo sritis (2022 m. I ketv.). 

 

1.1.2. Suteikta 

sisteminga ir 

veiksminga švietimo 

pagalba kiekvienam 

vaikui. 

  

1.1.2.1. Pagalbos planai parengti visiems SUP 

turintiems vaikams, aptarti su tėvais, įvertintas 

grįžtamasis ryšys (2022 m.). 

 

1.1.2.2. Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, dinamika: 25 proc. pasikeitė  specialiųjų 

ugdymosi poreikių lygis arba išvada (2022 m.). 

 

1.1.2.3. Atlikti apklausą, dėl švietimo pagalbos 

vaikui veiksmingumo vertinimo (2022 m. II 

ketv.). 

 

1.1.2.4. Sukurtas Šiaulių lopšelio-darželio 

„Žilvitis“ švietimo pagalbos modelis (2022 m. III 

ketv.).  

 



1.2. 

Ugdymas(is) 

Užtikrinti 

ugdymo turinio 

kaitą ir įvairovę.  

1.2.1. Vykdoma 

STEAM integracija į 

ugdymo procesą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.1. Parengtas ir įgyvendintas  2022 m. 

lopšelio-darželio STEAM veiklų planas (2022 m.). 

 

1.2.1.2. Sukurtos 5 interaktyvios veiklos, žaidimai, 

kurie būtų naudojami bet kuriame internetą 

turinčiame įrenginyje (2022 m. III ketv.). 

 

1.2.1.3. Dalyvauta ne mažiau kaip keturiuose ir 

suorganizuoti ne mažiau kaip du patirtiniai, 

interaktyvūs, kontekstualūs eTwinning projektai, 

turintys STEAM kryptį, kurie būtų apdovanoti 

eTwinning kokybės ženkleliu (2022 m.).  

 

1.2.1.4. Bendradarbiaujant su kitu lopšeliu-

darželiu parengtas ir įgyvendintas ilgalaikis 

STEAM krypties projektas (2022 m. I, II ketv.). 

 

1.3. Stiprinti 

vaikų fizinę ir 

psichinę 

sveikatą.  

1.3.3. Ugdomi 

socialiniai-emociniai 

įgūdžių ugdymas. 

 

 

 

 

 

 

1.3.2. Stiprinama 

vaikų fizinė sveikata.   

1.3.3.1.Socialinių ir emocinių kompetencijų 

ugdymo programa „Kimochi“ įgyvendinama ne 

mažiau kaip 2-ose grupėse (2022 m.). 

 

1.3.3.2. Prevencinė programa „Zipio draugai“ 

įgyvendinama 1-oje grupėje (2022 m.). 

 

1.3.2.1.Organizuotas ir įgyvendintas fizinį 

aktyvumą skatinantis projektas (2022 m. II ketv.). 

 

1.3.2.2. Dvi grupės dalyvauja ikimokyklinio 

amžiaus vaikų fizinio aktyvumo skatinimo 

projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės“ (2022 m.). 

 

1.3.2.3. Teikta paraiška paramai gauti už 

ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir 

maisto kokybės sistemą pagamintų maisto 

produktų vartojimo skatinimą ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose. Organizuotas ugdytinių 

maitinimas ekologiškais maisto produktais (2022 

m. vasario-gegužės mėn.). 

1.4. Ugdymo(si) 

aplinka 

Tobulinti 

ugdymo(si) 

aplinką  

1.4.1. Modernizuotos 

vidaus ir lauko 

edukacinės erdvės. 

 

 

1.4.1.1. Įrengtas STEAM kampelis ne mažiau kaip 

vienoje grupėje (2022 m. III ketv.).  

 

1.4.2.1.Sukurtas tyrinėjimų kampelis lauke (2022 

m. III ketv.). 

1.5. Gyvenimas 

mokykloje  

Skatinti 

bendruomenės 

įsitraukimą į 

1.5.1. Vykdoma 

socialinė-pilietinė 

veikla. 

1.5.1.1. Įgyvendintas socialinių kompetencijų 

ugdymo sistemos (SKU) modelis (ne mažiau kaip 

5 veiklos), įtraukiant bendruomenę (2022 m.). 

 

1.5.1.2. Organizuotos ir įgyvendintos  ne mažiau 

kaip dvi visos įstaigos pilietiškumo ugdymo 



lopšelio-darželio 

veiklą. 

akcijos, kuriose dalyvauja ugdytinių šeimos nariai 

(2022 m.). 

 

1.6. Lyderystė 

ir vadyba  

Telkti įstaigos 

bendruomenę ir 

aktyvinti 

bendradarbiavim

ą su socialiniais 

partneriais 

siekiant 

inovacijų 

kūrimo. 

1.6.1. Įgyvendintas 

bendradarbiavimas su 

kitomis respublikos 

švietimo įstaigomis.   

1.6.1.1. Pasirašytos 3 naujos tikslinės 

bendradarbiavimo sutartys, padedančios 

įgyvendinti lopšelio-darželio prioritetines veiklos 

kryptis: fizinio aktyvumo, sveikatinimo, 

socialinio-emocinio ugdymo, STEAM integracijos 

į ugdymo procesą, įtraukiojo ugdymo (2022 m.). 

 

1.6.1.2. Organizuota respublikinė metodinė-

praktinė konferencija apie STEAM integraciją 

ikimokykliniame ugdyme (2022 m. IV ketv.).   

 

 

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

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

 

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

9.2. Teisės aktų kaita.  

9.3. Negautas ar ženkliai sumažintas finansavimas numatytų veiklų įgyvendinimui. 

 


