
 
 

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BANGELĖ“ 

DIREKTORĖS DALIOS DAMBRAUSKIENĖS  

 

2019-01-18 Nr. ___ 

Šiauliai 
 

 

V SKYRIUS 

2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. Kitų metų užduotys 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Asmenybės ūgtis 

9.1. Pagerinti ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimus. 

 

 

9.1.1. Vaikų pasiekimų 

sakytinės ir rašytinės 

kalbos ugdymo srityse 

pagerinimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.2. Vaikų pasiekimų 

problemų sprendimo, 

tyrinėjimo ir 

kūrybiškumo srityje 

pagerinimas 

 

 

 

9.1.1.1. Įgyvendintas 

pedagogų organizuotas ilgalaikis 

projektas 6 grupėse „Knygelės 

kelias“ (2019 m.). 

9.1.1.2. Įgyvendintas 

logopedo organizuotas ilgalaikis 

projektas 2 grupėse (1-3 m.) 

„Mažais žingsneliais link gražios 

kalbos“ (2019 m. I-II ketv.).   

9.1.1.3. Suorganizuoti 

renginiai vaikų sakytinės ir 

rašytinės kalbos ugdymo 

rezultatams atskleisti: 

- Eilėraščių konkursas, skirtas 

Tarptautinei vaikiškos 

knygos dienai paminėti 

(2019 m. II ketv.).     

- Viktorina ,,Moki žodį – žinai 

kelią“ (2019 m. II ketv.).   

9.1.1.4. 100 % vaikų pagerės 

pasiekimų ūgtis sakytinės ir 

rašytinės kalbos ugdymo srityse 

(2019 m. II ketv.). 

 

9.1.2.1. Pateikta UPC paraiška 

tapti STEAM tinklo nare (2019 

m. I ketv.).   

9.1.2.2. Suorganizuotos 

kūrybinės raiškos savaitės 

,,Kuriame kitur ir kitaip“ (2019 

m. II, IV ketv.).   

9.1.2.3. Pravestos 3 atviros 

veiklos,  ugdant vaikų kūrybinę 

raišką, tyriminę veiklą (2019 m.).   

9.1.2.4. 100 % vaikų pagerės 

pasiekimų ūgtis problemų 

sprendimo, tyrinėjimo ir 
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kūrybiškumo ugdymo srityse 

(2019 m. II ketv.).  

Ugdymas (is) 

9.2. Sudaryti sąlygas ugdymo 

turinio įvairovei.  

 

9.2.1. Veiksmingas 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių vaikų,  

ugdymas(sis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.2. Tarptautinio 

Erasmus +K2 projekto 

„Įvairūs  ugdymo būdai ir 

metodai ikimokykliniame 

ir priešmokykliniame 

ugdyme“ įgyvendinimo 

tęstinumas. 

 

9.2.1.1. Parengti švietimo 

pagalbos teikimo vaikui 

veiksmingumo vertinimo, 

pamatavimo kriterijai (2019 m. II 

ketv.).   

9.2.1.2. Visiems ugdytiniams, 

kuriems PPT nustatyti specialieji 

ugdymosi poreikiai, savalaikiai 

teikiama specialisto pagalba 

(2019 m.) 

9.2.1.3. Įgyvendintas logopedo 

organizuotas ilgalaikis projektas 

su spec. poreikių turinčiais 

vaikais „Geresnė sveikata – 

taisyklingesnė kalba“ (2019 m. I-

II ketv.). 

 

9.2.2.1. Integruoti į ugdymo 

turinį 6 grupėse Emilia Regia, 

Montesori, Valdorfo metodikų 

elementai. (2019 m. I-II ketv.).   

9.2.2.2. Suorganizuotas gerosios 

patirties sklaidos 

renginys  miesto pedagogams ir 

įstaigos bendruomenei (2019 m. 

II ketv.).   

Ugdymo(si) aplinka 

9.3. Modernizuoti lopšelio-

darželio aplinką. 

 

9.3.1. IKT ir inovatyvių 

ugdymo priemonių 

panaudojimo ugdymo 

procese pagerinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.2. Lauko edukacinių 

erdvių atnaujinimas. 

9.3.1.1. Įsigyta 5 vnt. IKT ir 5 

vnt. inovatyvių ugdymo 

priemonių (2019 m. III-IV ketv.). 

9.3.1.2. Suorganizuoti mokymai 

pedagogų skaitmeninių 

kompetencijų ugdymui (2019 m. 

II ketv.). 

9.3.1.3. 60 % pedagogų ugdymo 

procese naudoja  IKT ir 

inovatyvias ugdymo priemones 

(2019 m.). 

9.3.2.1. Įsigyti 2 vnt. lauko 

žaidimo aikštelių įrengimai 

(2019 m. III-IV ketv.). 

9.3.2.2. Įkurta nauja edukacinė 

erdvė vaikų gamtasauginiam 

ugdymui “Spalvotas kiemelis” 

(2019 m. II-III ketv.). 
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Lyderystė ir vadyba 

9.4. Stiprinti įstaigos  

bendruomenės 

bendradarbiavimo kultūrą 

(tęstinis) 

9.4.1.  Įstaigos 

bendruomenė įtraukta į 

sprendimų priėmimus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.2. Organizuoti 

renginių ciklai telkiantys 

įstaigos bendruomenę 

9.4.1.1. Atliktas tėvų (60 %), 

darbuotojų (100 %) nuomonės 

tyrimas ,,Kokio darželio 

norime?“, rezultatai pristatyti 

visuotiniame bendruomenės 

susirinkime, pasiūlymais 

pasinaudota kuriant strateginį 

veiklos planą (sudaryta darbo 

grupė), metinį veiklos planą 

(sudaryta darbo grupė) (2019 m. 

II, IV ketv.).   

9.4.1.2. Atlikta SSGG analizė, 

įtraukiant įstaigos bendruomenės 

atstovus (30% tėvų atstovų, 

100% pedagogų, 30% 

darbuotojų) (2019 m. IV ketv.).   

9.4.2.1. Suorganizuota paskaita 

įstaigos bendruomenei 

,,Individualios vaiko ūgties 

skatinimas bendradarbiaujant 

šeimai  ir ugdymo įstaigai"(2019 

m. II ketv.).   

9.4.2.2. Organizuotas 

bendruomenės (vaikai, tėvai, 

darbuotojai) renginių ciklas 

„Kalėdinės dirbtuvėlės“ (6 

grupėse) (2019 m. IV ketv.).   

 

 

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. Keisis arba nebus priimti teisės aktai. 

10.3. Negautas finansavimas. 

 

  


