
2020 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Asmenybės ūgtis   

1.1.Gerinti ugdytinių 

pasiekimus 

1.1.1.Geresni 

ugdytinių pasiekimai 

sakytinės, rašytinės 

kalbos ugdymo, 

skaičiavimo ir 

matavimo, problemų 

sprendimo srityse. 

1.1.1.1.Patobulintos pedagogų kompetencijos 

sakytinės ir rašytinės kalbos ugdymo, 

skaičiavimo ir matavimo, problemų 

sprendimo srityse (kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose dalyvaus 100 proc. pedagogų). 

1.1.1.2.Įstaigos ugdytinių pasiekimų įverčiai 

sakytinės, rašytinės kalbos, skaičiavimo ir 

matavimo, problemų sprendimo srityse ne 

mažesni nei miesto vidurkis. 

Ugdymas(is)    

1.2. Užtikrinti ugdymo 

turinio kaitą ir įvairovę 

1.2.1. Suteikta 

sisteminga ir 

veiksminga švietimo 

pagalba kiekvienam 

vaikui. 

1.2.1.1.Švietimo pagalba teikiama kiekvienam 

vaikui, turinčiam SUP. 

1.2.2. Pedagogų, 

pagalbos vaikui 

specialistų, tėvų 

bendradarbiavimas, 

siekiant dialogu grįsto 

ugdymosi 

1.2.2.2. Dalyvavimas Šiaulių m. PPT 

parengtoje programoje „Pozityvių santykių ir 

bendradarbiavimo aplinkos stiprinimas 

ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje“. 

Programoje dalyvaus 10  pedagogų, 10 tėvų, 

VGK nariai. 

1.2.3. Ugdymo 

turinio tobulinimas, 

integruojant 

STEAM elementus ir 

išmaniąsias 

technologijas 

1.2.3.1. Pedagogų vedamos atviros veiklos 

ugdymo procese naudojant STEAM 

elementus ir išmaniąsias technologijas 

(įstaigos lygmeniu vedama 15 veiklų). 

 

 

Ugdymo(si) aplinka   

1.3. Tobulinti edukacinę 

aplinką. 

1.3.1.Ugdymosi 

aplinkos turtinimas 

inovatyviomis 

ugdymo priemonėmis. 

1.3.1.1.Įsigyti ir naudojami ugdymo procese 

išmanieji įrenginiai (planšetiniai 

kompiuteriai). 

1.3.2. Lauko 

ugdomosios aplinkos 

tobulinimas. 

1.3.2.1. Grupėms priskirtos lauko aikštelės 

(10) papildytos pedagogų ir tėvų kurtomis 

edukacinėmis priemonėmis. 

Gyvenimas mokykloje    

1.4.Skatinti aktyvų 

bendruomenės įsitraukimą 

ir dalyvavimą įstaigos 

veikloje. 

1.4.1.Didesnis 

bendruomeniškumas 

įstaigos viduje ir 

išorėje. 

1.4.1.1.Organizuoti 3 bendruomenės 

renginiai; 10 tėvų veda edukacinius 

užsiėmimus vaikams. 

 

 

 

Mokyklos bendruomenė: 

besimokanti organizacija 

  

1.5. Bendradarbiauti su 

vietos bendruomene, 

1.5.1.1. Organizuoti 2 renginiai (paroda, 

konferencija) su socialiniais partneriais. 
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išorinėmis 

organizacijomis, kitomis 

mokyklomis. 

1.5.1. Tikslinių 

partnerysčių 

plėtojimas 

1.5.1.2. SKU veiklos fiksuojamos Šiaulių 

miesto SKU modelio informacinėje sistemoje. 

Planuojamos 2 veiklos. 

1.5.1.3. Bendradarbiavimas su sporto centru 

„Dubysa“ vaikų sveikatos stiprinimo srityje. 

1.5.2. Bendruomenės 

mokymasis ir 

dalijimasis patirtimi 

1.5.2.1. Metodinės dienos (STEAM elementų 

taikymo) organizavimas miesto ikimokyklinių 

įstaigų pedagogams. 

1.5.2.2. Pranešimų respublikinėse 

konferencijose skaitymas (pranešimus skaitys 

4 pedagogai). 

1.5.3. Pedagogų 

kvalifikacijos kėlimas 

mokinių sveikatos 

stiprinimo klausimais. 

1.5.3.1. Patobulintos pedagogų kompetencijos 

mokinių sveikatos stiprinimo srityje 

(kvalifikacijos kėlimo renginiuose dalyvaus 

100 proc. pedagogų). 

1.5.3.2. Parengta sveikatos stiprinimo 

programa 5 metams. Nacionalinio sveikatą 

stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių 

mokyklų veiklos koordinavimo komisijai 

pateiktas prašymas pripažinti 

sveikatą stiprinančia mokykla.  

 

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

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

 

10.1. Pasikeitę teisės aktai. 

10.2. Žmogiškieji faktoriai (nedarbingumas, darbuotojų kaita).  

10.3. Negautas ar ženkliai sumažintas finansavimas numatytų veiklų įgyvendinimui. 

 

 

Savivaldybės meras                    ________                            Artūras Visockas           2020-02-24 

                                                    (parašas)                                                            

 

 

Savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus siūlymas: 

Pritarti 2020 metų veiklos užduotims.  

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos                             

Žmonių gerovės ir ugdymo departamento         ___________         Edita Minkuvienė   2020-02-24 

Švietimo skyriaus vedėja                                       (parašas)                                                            

 

 

Susipažinau 

 

Lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ direktorė     __________            Reda Ponelienė       2020-02-24 

                                                                              (parašas) 

 


