
ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,DAINELĖ“ DIREKTORĖS DAIVOS JANKUVIENĖS 

2021 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI  

 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

8.1. Asmenybės ūgtis 

Siekti kiekvieno vaiko 

asmeninės pažangos. 

 

8.1.1. Pagerinti ugdytinių 

pasiekimai skaičiavimo, 

matavimo srityje. 

 

 

 

 

 

 

8.1.2. Pagerinti ugdytinių 

pasiekimai sakytinės, 

rašytinės kalbos ugdymo 

srityse. 

 

 

 

 

 

8.1.3. Siekiant pagerinti vaikų 

pasiekimus įgyvendinamos 

veiklos kartu su socialiniais 

partneriais. 

 

 

 

8.1.4. Užtikrinama 

veiksminga specialiojo 

pedagogo ir/ar socialinio 

pedagogo pagalba. 

 

8.1.1.1. Vaikų, padariusių 3 % pažangą 

skaičiavimo, matavimo, problemų 

sprendimo srityje, atliekant pavasarinį 

vertinimą, dalis nuo bendro vaikų 

skaičiaus - 100 % (2021 m. II ketvirtis). 

1.1.2. Lopšelyje-darželyje 

įgyvendintas STEAM veiklos planas 

100 %. 

 

8.1.2.1. Vaikų, padariusių 3 % pažangą 

sakytinės, rašytinės kalbos ugdymo 

srityse, atliekant pavasarinį vertinimą, 

dalis nuo bendro vaikų skaičiaus - 100 

% (2021 m. II ketvirtis). 

8.1.2.2. 100 % šeimų (bent vienas iš 

tėvų) dalyvavo vaikų pasiekimų 

vertinime: individualiai aptarti vaikų 

pasiekimų vertinimo rezultatai. 

8.1.3.1. Inicijuotos ne mažiau kaip 3 

veiklos įgyvendinant SKU modelį ir 

užfiksuotos SKU modelio 

informacinėje sistemoje. 

8.1.3.2. Lopšelyje-darželyje 

organizuota ne mažiau kaip 1 veikla, 

pasitelkiant socialinius partnerius. 

8.1.4.1. Logopedo pagalba suteikta 

visiems vaikams, kuriems atliktas PPT 

vertinimas (2021 m.). 

8.1.4.2. Socialinio pedagogo pagalba 

suteikta visiems vaikams, kuriems 

atliktas PPT vertinimas (2021 m. ) 

8.1.4.3. Lopšelyje-darželyje atlikta 

apklausa dėl švietimo pagalbos teikimo 

vaikui veiksmingumo vertinimo (2021 

m. spalio-lapkričio mėn.). 

8.2. Ugdymas(is) 

Tobulinti ugdymo 

procesą, sudarant 

sąlygas vaiko sveikatos 

stiprinimui. 

 

8.2.1. Įgyvendintas sveikatos 

ugdymo programos „Augu 

sveikas ir stiprus“ planas 2021 

m.  

 

8.2.2. Įgyvendintas fizinio 

aktyvumo skatinimo 

mokykloje planas. 

 

8.2.1.1. Sveikatos ugdymo programa 

įgyvendinta 100 % (2021 m.).  

8.2.1.2. Į sveikatos stiprinimo veiklas 

įtraukta 100 % ugdytinių ir 10 % tėvų. 

 

8.2.2.1. Fizinio aktyvumo skatinimo 

mokykloje planas įgyvendintas 100 % 

(2021 m.). 



8.2.3. Įgyvendintos vaikų 

sveikatos stiprinimo veiklos, 

pasitelkiant socialinius partne-

rius.  

 

 

 

 

 

8.2.4. Plėtojamas vaiko 

emocinio intelekto ugdymas. 

 

8.2.3.1. Įgyvendintas Teniso sąjungos 

projektas. 

8.2.3.2 Įgyvendintos ne mažiau kaip 2 

Respublikinės ikimokyklinio ugdymo 

kūno kultūros pedagogų asociacijos 

(RIUKKPA) inicijuotos veiklos. 

8.2.3.3. Ne mažiau kaip 20 % pedagogų 

kėlė kvalifikaciją sveikatos stiprinimo 

klausimais. 

8.2.4.1. Programa „Kimochis“ 

įgyvendinta ne mažiau kaip 4 grupėse. 

8.2.4.2. Įgyvendintas projektas 

„Vaidina visas lopšelis-darželis“ 100 % 

(2021 m.). 

8.2.4.3. Įgyvendinta emocinio intelekto 

ir socialinių emocinių kompetencijų 

ugdymo programą „Dramblys“ (2021 

m. I-II ketv.). 

8.3. Ugdymo(si) 

aplinka 

Kirti dinamišką, 

funkcionalią ir atvirą 

ugdymo(si) aplinką. 

 

8.3.1. Išplėtotas IT 

naudojimas ugdymo proceso 

organizavimui. 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.2. Išplėtotas ugdymas(is) 

„be sienų“. 

 

 

 

8.3.1.1. Įsigyti 2 interaktyvūs ekranai 

(2021 m. II ketv.). 

8.3.1.2. Dviejų grupių pedagogai 

ugdymo procese pradėjo naudoti 

interaktyvius ekranus (2021 m. I-II 

ketvirtis). 

8.3.1.3. Įsigyta ne mažiau kaip 5 % 

ugdymo(si) priemonių (nuo bendro 

priemonių skaičiaus), skirtų STEAM 

integruotam ugdymui (2021 m.). 

8.3.2.1. Suorganizuotos ne mažiau kaip 

3 veiklos išorinėse erdvėse. 

8.3.2.2. Suorganizuotas ne mažiau kaip 

1 renginys naudojant interaktyvią 

Zoom platformą. 

8.4. Lyderystė ir 

vadyba 

Skatinti 

bendradarbiavimą, 

siekiant inovacijų 

kūrimo. 

8.4.1. Bendradarbiauti su 

Šiaulių miesto ir respublikos 

šveitimo įstaigomis. 

8.4.1.1. Įgyvendintas Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų projektas 

„LEAN modelio diegimas Šiaulių m. 

ikimokyklinėse ugdymo įstaigose“ 

(2021 m.).  

8.4.1.2. Įgyvendintas Europos 

solidarumo korpuso projektas, priimti 2 

savanoriai iš Užsienio šalių. 

8.4.1.3. Pradėtas bendradarbiavimas ne 

mažiau kaip su viena respublikos 

švietimo įstaiga. 

 

9. 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. Negautas finansavimas. 

9.3. Keisis arba nebus priimti teisės aktai. 

9.3. Lietuvoje paskelbtas karantinas ir/ar ekstremali situacija. 

__________________________ 


