
ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ 

DIREKTORĖS AIVOS GENDVILIENĖS 

  

2022-01-17 Nr. S-14 (1.8.) 

Šiauliai 

8. 2022 metų užduotys  

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

Asmenybės ūgtis. 

8.1. Gerinti lopšelio-darželio 

ugdytinių individualius 

pažangos ir pasiekimų 

rezultatus. 

 

 

 

8.1.1. Pagerinti individualūs 

ugdytinių  pažangos ir 

pasiekimų rezultatai 

sakytinės, rašytinės kalbos 

ugdymo, problemų 

sprendimo srityse, 

sistemingai vykdomas jų 

pažangos stebėjimas ir 

vertinimas. 

8.1.1.1. Organizuotas 1 

respublikinis projektas, 

orientuotas į sakytinės ir 

rašytinės kalbos ugdymo sričių 

pasiekimų gerinimą (2022 m.). 

8.1.1.2. Organizuotas 1 

respublikinis projektas, 

orientuotas į ugdytinių 

pasiekimų problemų sprendimo 

srityse gerinimą (2022 m.). 

8.1.1.3. Ugdytinių pasiekimai 

sakytinės, rašytinės kalbos 

ugdymo, problemų sprendimo 

srityse pagerės ne mažiau kaip 

20 % (2022 m. gegužės mėn.). 

8.1.1.4. Ugdytinių, padariusių 

pažangą, bendras pasiekimų 

vidurkis, lyginant su 2021 m. 

spalio mėnesiu, padidės ne 

mažiau kaip 20 % (2022 m. 

gegužės mėn.). 

8.1.2. Ugdymosi metodų ir 

formų, leidžiančių 

kiekvienam vaikui patirti 

ugdymosi sėkmę, parinkimas. 

8.1.2.1. Lopšelio-darželio 

pedagogų parengti ir pristatyti 4 

pranešimai „Inovatyvių ugdymo 

metodų taikymas ugdymo(si) 

procese“ (2022 m.). 

8.1.2.2. Atlikta ugdytinių tėvų ir 

pedagogų apklausa „Vaikų 

žaidybinės veiklos svarba 

ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame amžiuje“ 

(2022 m. spalio mėn.). 

8.1.3. Pasirengimas lopšelio-

darželio ikimokyklinio 

ugdymo programos 

„Atradimų džiaugsmas“ 

atnaujinimui. 

 

8.1.3.1. Sudaryta darbo grupė 

lopšelio-darželio ikimokyklinio 

ugdymo programai „Atradimų 

džiaugsmas“ atnaujinti (2022 m. 

I ketv.). 

8.1.3.2. Parengtas ilgalaikis 

priemonių planas lopšelio-
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darželio ikimokyklinio ugdymo 

programai „Atradimų 

džiaugsmas“ atnaujinti (2022 m. 

II ketv.). 

Ugdymas(is). 
8.2. Užtikrinti kokybišką, 

vaikų individualius poreikius 

atitinkantį, ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį ugdymąsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.1. Įtraukiojo ugdymo(si) 

nuostatų įgyvendinimas, 

užtikrinant švietimo pagalbos 

prieinamumą ir efektyvumą. 

8.2.1.1. Organizuotas 

respublikinis projektas vaikams, 

turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių (2022 m. II ketv.). 

8.2.1.2. Įsteigta mokytojo 

padėjėjo pareigybė (2022 m.). 

8.2.1.3. Švietimo pagalba  

100 % teikiama kiekvienam 

vaikui, turinčiam specialiųjų 

ugdymosi poreikių (2022 m. I–

IV ketv.). 

8.2.1.4. 100 % dirbančių 

pedagogų, švietimo pagalbos 

vaikui specialistų dalyvauja 

individualiame ugdytinių  

pasiekimų ir pažangos vertinime 

(2022 m. I–IV ketv.). 

8.2.1.5. Švietimo pagalbos 

specialistai dalinasi gerąja darbo 

patirtimi: 

-  parengtas ir pristatytas 1 

pranešimas miesto renginiuose; 

 parengtas ir pristatytas 

1pranešimas respublikos 

renginiuose (2022 m.). 

8.2.2. STEAM veiklų 

integravimas į ugdymo(si) 

procesą. 

8.2.2.1. Parengtas ir 

įgyvendintas STEAM veiklų 

2022 m. planas (2022 m.). 

8.2.2.2.Atliktas STEAM 

mokyklos ženklo atitikties 

įsivertinimas (2022 m. II ketv.). 

8.2.2.3. STEAM mokyklos 

ženklo portale dalijamasi gerąja 

darbo patirtimi, patalpinta ne 

mažiau kaip 15 veiklų įrodymų 

(2022 m.). 

8.2.2.4. Lopšelio-darželio 

internetinėje svetainėje 
paviešinta 40 veiklų aprašymų 

(2022 m.). 

8.2.2.5. Kiekvienoje grupėje 

organizuotos 4 bandymų, 

tyrinėjimų, eksperimentų 

savaitės (2022 m.). 

8.2.2.6. 100 % lopšelio-darželio 

ugdytinių dalyvauja STEAM 

veiklose (2022 m.). 
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8.2.3. Neformalaus ugdymo 

programų įgyvendinimas, 

atsižvelgiant į ugdytinių 

poreikius ir gebėjimus.  

 

8.2.3.1.Atlikta tėvų apklausa dėl 

poreikio įgyvendinti 

neformaliojo vaikų švietimo 

programas (2022 m. III ketv.). 

8.2.3.2. Įgyvendinta ne mažiau 

kaip 1 neformaliojo ugdymo 

programa, orientuota į ugdytinių  

inžinerinių gebėjimų ugdymą 

(2022 m. spalio-gruodžio mėn.). 

8.2.4. Tikslingas ir nuoseklus 

sveikatos stiprinimo, 

socialinio ir emocinio 

ugdymo kompetencijų 

plėtojimas.  

 

8.2.4.1.  Įgyvendintas lopšelio-

darželio sveikatos stiprinimo 

programos „Noriu būti sveikas ir 

žvalus“ 2022 m. veiklų ir 

priemonių planas (2022 m.). 

8.2.4.2. Dalyvauta ne mažiau 

kaip 5 respublikiniuose 

sveikatos stiprinimo projektuose 

(2022 m.). 

8.2.4.3. Vaikų pasiekimų fizinio 

aktyvumo srityje gebėjimai 

pagerės ne mažiau kaip 20 % 

(2022 m. gegužės mėn.). 

8.2.4.4. 2 priešmokyklinio 

ugdymo grupėse vykdyta 

tarptautinė prevencinė socialinių 

įgūdžių programa „Zipio 

draugai“. (2022 m.). 

8.2.4.5. 4 ikimokyklinio ugdymo 

grupėse vykdyta ikimokyklinio 

emocinio intelekto ugdymo 

programa „Kimochis“ (2022 

m.). 

8.2.4.6. Įgyvendinta socialinio 

mąstymo programa „Mes – 

mąstytojai“ (1 grupėje, 2022 

m.). 

8.2.4.7. Dalyvauta Lietuvos 

socialinio emocinio ugdymo 

asociacijos organizuojamoje 

draugiškoje SEU olimpiadoje 

„Dramblys“ (2022 m. I ketv.). 

8.2.4.8. Įgyvendinant SKU 

modelį, ne mažiau kaip 4 veiklos 

užfiksuotos Šiaulių miesto SKU 

modelio informacinėje sistemoje 

(2022 m. I–IV ketv.). 

Ugdymo(si) aplinka. 

8.3. Kurti saugią ir sveiką, 

ugdymąsi skatinančią aplinką. 

 

 

8.3.1.Vidaus ir lauko 

edukacinių erdvių 

atnaujinimas. 

 

 

 

8.3.1.1. Įrengta STEAM 

laboratorija (2022 m. III ketv.). 

8.3.1.2. Įsigyta ne mažiau kaip 

10 ugdymo priemonių, skirtų 

STEAM veikloms organizuoti 

(2022 m.). 
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8.3.1.3. Ugdymo aplinka 

papildyta 4 ugdymo 

priemonėmis, skirtomis vaikų 

skaitmeninių kompetencijų 

ugdymui (2022 m.). 

8.3.1.4. Organizuotas tęstinis 

respublikos ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų edukacinių 

erdvių kūrimo projektas 

„Formos, spalvos ir kvapai mūsų 

darželio kieme“ (2022 m. II-IV 

ketv.). 

8.3.1.5. Įkurta STEAM veikloms 

pritaikyta lauko edukacinė erdvė 

(2022 m. III–IV ketv.). 

8.3.1.6. Atliktas vidaus ir lauko 

erdvių kokybės įsivertinimas 

(2022 m. IV ketv.). 

8.3.1.7. Poilsio zona lauke 

papildyta1 nauju įrengimu 

(2022 m.). 

Gyvenimas mokykloje.  

8.4.  Stiprinti įstaigos 

bendruomenės narių tapatumo 

jausmą. 

 

8.4.1. Įstaigos tradicijų ir 

vertybių, įtraukiant lopšelio-

darželio bendruomenę ir 

socialinius partnerius, 

kūrimas ir puoselėjimas. 

 

8.4.1.1. Organizuota lopšelio-

darželio bendruomenės apklausa 

„Idėjos įstaigos veiklos 60-

mečio įprasminimui“ 2022 m. I 

ketv.). 

8.4.1.2.Suorganizuoti ne mažiau 

kaip 3 lopšelio-darželio 

bendruomenės renginiai įstaigos 

veiklos 60-mečiui paminėti 

(2022 m. I ketv.). 

8.4.1.3. Parengtos ir įteiktos 

padėkos lopšelio-darželio 

bendruomenės nariams ir 

socialiniams partneriams (2022 

m. I ketv.). 

Lyderystė ir vadyba. 

8.5. Plėtoti lopšelyje-darželyje 

bendradarbiavimo kultūrą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5.1. Tėvų ir darbuotojų 

įsitraukimo į lopšelio-

darželio gyvenimą 

aktyvinimas. 

 

8.5.1.1. Sudarytos darbo grupės, 

įtraukiant ne tik pedagogus, bet 

ir aptarnaujančio personalo 

darbuotojus (2022 m.). 

8.5.1.2. Atliktas lopšelio-

darželio darbuotojų 

pasitenkinimo darbu tyrimas. 

Rezultatai pristatyti lopšelio-

darželio bendruomenei (2022 m. 

II ketv.). 

8.5.1.3. Organizuota apklausa 

„Pedagogų ir tėvų 

bendradarbiavimo ypatumai“ 

(2022 m. III ketv.). 

8.5.1.4. Organizuotos kūrybinės 

dirbtuvėles lopšelio-darželio 
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bendruomenei (2022 m. IV 

ketv.). 

8.5.1.5.Organizuota lopšelio-

darželio pedagogų, tėvų, 

socialinių partnerių apskritojo 

stalo diskusija „Bendrystės įtaka 

kuriant Gero darželio modelį“ 

(2022 m. lapkričio mėn.). 

8.5.2. Pedagogų gerosios 

darbo patirties sklaidos ir 

kolegialaus mokymosi 

stiprinimas. 
 

8.5.2.1. Ne mažiau kaip 4 

pedagogai dalyvavo patirties 

mainų „Kolega – kolegai“ 

veiklose. (2022 m. ). 

8.5.2.2. Parengti ne mažiau, kaip 

5 pranešimai (2022 m.). 

8.5.2.3. 25 % pedagogų 

dalyvavo eTwining live 

programos projektuose, dalijosi 

patirtimi, idėjomis (2022 m.). 

8.5.3. Lopšelio-darželio 

tinklaveikos plėtra. 

 

8.5.3.1. Pasirašytos 2 

bendradarbiavimo sutartys: 

– su Šiaulių plaukimo centru 

„Delfinas“ (2022 m. I–II ketv.). 

– su Šiaulių miesto savivaldybės 

globos namų dienos centru 

„Goda“ (2022 m. I ketv.). 

8.5.4. Lopšelio-darželio 

veiklos kokybės įsivertinimo 

organizavimas. 

8.5.4.1.Sudaryta lopšelio-

darželio veiklos kokybės 

įsivertinimo grupė (2022 m. I 

ketv.). 

8.5.4.2. Parengtas lopšelio-

darželio veiklos kokybės 

įsivertinimo planas, diegiamas 

kokybės valdymo modelis (2022 

m. II ketv.). 

8.5.4.3.Atliktas veiklos kokybės 

įsivertinimas (2022 m. III ketv.). 

8.5.4.4. Atlikta duomenų 

analizė, apibendrinimas, priimti 

sprendimai lopšelio-darželio 

veiklos kokybei tobulinti (2022 

m. IV ketv.). 
 

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

neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)  

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

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

9.2. Negautas finansavimas. 

9.3. Keisis arba nebus priimti teisės aktai. 

 

 

_________ 


