
 
 

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŢELIO „KŪLVERSTUKAS“  

DIREKTORĖS REDOS PONELIENĖS 

 

2019 METŲ VEIKLOS UŢDUOTYS 
 

2019-02-11 Nr. S-22  

Šiauliai 

 

1. 2019 metų uţduotys 

Uţduotys 
Siektini rezultatai 

 

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar 

nustatytos uţduotys įvykdytos) 

Sritis – Asmenybės ūgtis 

1.1.Gerinti ugdytinių 

pasiekimus 

1.1.1. Patobulinta 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amţiaus 

vaikų pasiekimų ir 

paţangos vertinimo 

sistema. 

 

 

1.1.2.Geresni ugdytinių 

pasiekimai sakytinės, 

rašytinės kalbos ugdymo 

ir problemų sprendimo 

srityse. 

 

 

 

 

1.1.1.1.El. dienyne fiksuojami ir 

komentuojami vaikų pasiekimai 

(100 proc.). 

1.1.1.2.Organizuojami individualūs 

pasiekimų ir paţangos aptarimai su 

tėvais geguţės ir spalio mėn. 

(dalyvauja ne maţiau kaip 50 proc. 

tėvų). 

1.1.2.1.Patobulintos pedagogų 

kompetencijos sakytinės ir rašytinės 

kalbos ugdymo, problemų sprendimo 

ugdymo srityse (kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose dalyvaus 

100 proc. pedagogų). 

1.1.2.2.Įstaigos ugdytinių pasiekimų 

įverčiai sakytinės, rašytinės kalbos ir 

problemų sprendimo srityse ne 

maţesni nei miesto vidurkis. 

Sritis – Ugdymas(is) 

1.2. Uţtikrinti ugdymo 

turinio kaitą ir įvairovę 

1.2.1. Suteikta sisteminga 

ir veiksminga švietimo 

pagalba kiekvienam 

vaikui. 

1.2.2.Ugdymo turinio 

įvairinimas, integruojant 

socialinių emocinių 

įgūdţių ugdymo 

programas. 

1.2.3. Aukštesnės 

pedagogų 

skaitmeninės 

kompetencijos. 

1.2.4. Ugdymo 

turinio tobulinimas, 

integruojant 

STEAM elementus. 

 

 

1.2.1.1.Švietimo pagalba teikiama 

kiekvienam vaikui, turinčiam SUP. 

1.2.1.2.El. dienyne švietimo pagalbos 

specialistai teikia informacinę 

(nuolat) ir konsultacinę (pagal 

poreikį) pagalbą tėvams ir grupių 

pedagogams. 

1.2.2.1.Socialinių įgūdţių ugdymo 

programoje „Zipio draugai“ 

dalyvauja 2 priešmokyklinių grupių 

ugdytiniai. 

1.2.2.2.Ikimokyklinio ugdymo 

programoje „Kimochis“ dalyvauja 

1 ikimokyklinio ugdymo grupės 

vaikai. 

1.2.3.1. Ne maţiau 50 proc. 

pedagogų patobulino skaitmenines 

kompetencijas. 

1.2.3.2. Mokymuose dalyvavę 

pedagogai vedė bent po 1 atvirą 

veiklą ugdymo procese naudodami 

išmaniąsias technologijas. 

1.2.4.1.Parengtas STEAM veiksmų 
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planas (2019 m. I ketv.). 

1.2.4.2.Atnaujinta (iki 2019-06-30) 

ikimokyklinio ugdymo programa, 

integruojant STEAM elementus 

(pagal atnaujintą programą dirbama 

nuo 2019-09-01). 

Sritis – Ugdymo(si) 

aplinka 

1.3. Tobulinti edukacinę 

aplinką. 

 

1.3.1.Ugdymosi aplinkos 

turtinimas inovatyviomis 

ugdymo priemonėmis. 

1.3.2. Geresnės pagalbos 

vaikui specialistų darbo 

sąlygos. 

1.3.1.1.Įsigyti ir naudojami ugdymo 

procese išmanieji įrenginiai 

(planšetiniai kompiuteriai). 

1.3.2.1.Įrengti atskiri kabinetai 

logopedui, soc. pedagogui. 

Sritis – Gyvenimas 

mokykloje (saviraiškus 

dalyvavimas) 

1.4.Didinti ugdytinių 

saviraiškos galimybes. 

1.5.Skatinti aktyvų 

bendruomenės įsitraukimą 

ir dalyvavimą įstaigos 

veikloje. 

1.4.1.Patobulintas 

neformaliojo švietimo 

(dailės, kompiuterių) 

veiklų organizavimas. 

1.5.1.Didesnis 

bendruomeniškumas 

įstaigos viduje ir išorėje. 

1.4.1.1.Trečdalis neformaliojo 

švietimo (dailės, kompiuterių) veiklų 

organizuojama po pietų. 

1.5.1.1.Organizuoti 3 bendruomenės 

renginiai; ne maţiau 30 proc. tėvų, 

įsitraukusių į bendruomenei skirtas 

veiklas. 

 

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

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias uţduotis) 

2.1. Pasikeitę teisės aktai. 

2.2.Ţmogiškieji faktoriai (nedarbingumas, darbuotojų kaita).  

2.3.Negautas ar ţenkliai sumaţintas finansavimas numatytų veiklų įgyvendinimui. 

 

Šiaulių m. Savivaldybės meras  __________ Artūras Visockas  2019-02- 
   

 

 

Susipaţinau. 

Šiaulių lopšelio-darţelio  

„Kūlverstukas“ direktorė __________ Reda Ponelienė  2019-02- 
  

 

 

Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus siūlymas 

(-ai): 

 

.... 

 

Švietimo skyriaus vedėja   Edita Minkuvienė 

 

 


