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V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

8. Kitų 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) 

8.1. Tobulinti 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo kokybę,  

ugdymo turinį,   

pasiekimų ir 

pažangos 

vertinimo 

sistemas 

pritaikyti 

nuotoliniam 

ugdymui.   

  

8.1.1. Sukurta ugdymosi 

aplinka, kurioje 

kiekvienas ugdytinis geba 

pasiekti pažangą.  

8.1.2. Planai ir veiklos 

atliepia ugdytinių 

gebėjimus, individualius 

jų poreikius. 

8.1.3. Pedagogai 

informuoja šeimą apie 

ugdymosi sunkumus ar 

elgesio problemas. Laiku 

numatoma ir suteikiama 

pagalba šeimai. 

8.1.4. Taikoma vieninga 

ugdymosi turinio skaidos 

sistema.  

 

8.1.1. Grupėse taikomas įtraukiojo ugdymo 

modelis, atliekama pusmečio pažangos 

analizė. 

8.1.2. Kartu su šeima suderinami 

individualios pagalbos planai, numatomos 

priemonės, parama ir pagalba vaikui, šeimai. 

8.1.3. Parengti, specialiąją pagalbą gaunančių 

ugdytinių, individualūs pasiekimų ir pažangos 

vertinimo aprašai (2 kartus metuose).  

8.1.4. Vykdoma individualių pagalbos planų 

analizė, parengti siūlymai ir rekomendacijos 

ugdymo procesui tobulinti (2 kartus metuose).  

8.1.6. Parengti priešmokyklinio ugdymo 

pasiekimų ir pažangos lyginamieji pusmečių 

vertinimai, rekomendacijos pradinių klasių 

mokytojams. 

8.1.7. Ugdymo turiniui ir  

informacijai viešinti prisijungta prie 

elektroninio dienyno.  

8.2. Inicijuoti 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

įtraukiojo 

ugdymo turinio 

8.2.1. Sudarytos sąlygos 

gerinti praktinį ugdytinių 

patyrimą, pažintinius-

tiriamuosius įgūdžius, 

kūrybinius gebėjimus. 

8.2.1. Iki 2021 m. rugsėjo 1 d. įrengta lauko 

erdvė STEAM ugdymui. 

8.2.2. Grupėse ne rečiau kaip 2 kartus per 

mėnesį vysta tyrimų-eksperimentų-atradimų, 2 



pokyčių 

įgyvendinimą 

STEAM ir 

socialinio 

emocinio 

ugdymo srityse. 

8.2.2. Įgyvendinamas 

įtraukiojo ugdymo 

modelis, kaupiamos 

metodinės priemonės. 

8.2.3. Sukurtos 

inovatyvios, interaktyvios 

ugdymosi erdvės. 

8.2.4. Integruojamos 

socialinio emocinio 

ugdymo programas 

,,KYMOCHI“ ir Zipio 

draugai. 

kartus per mėnesį kūrybinių idėjų dienos, 

perengti veiklų pristatymai. 

8.2.3. Pravesti mokymai (2) personalui, 

sukaupta metodinių priemonių bazė STEAM 

ugdymui.  

8.2.4. Nuo 2021-09-01 į ugdymo turinį 

integruotas socialinių ir emocinių 

kompetencijų modelis (4 grupėse). 

8.2.5. Sensomotorinė erdvė papildyta 

naujomis ugdymosi priemonėmis. 

8.3. Stiprinti 

pedagogų 

gerosios patirties 

sklaidą ir 

kolegialų 

mokymąsi, 

kuriant teigiamą 

mikroklimatą ir 

organizacinę 

kultūrą. 

8.3.1. Organizuotas 

kryptingas pedagogų ir 

personalo kvalifikacijos 

kėlimas pagal metinį 

kvalifikacijos planą. 

8.3.2. Pedagogai dalinasi 

patirtimi, mokosi vieni iš 

kitų. 

Gerėja ugdymosi kokybė, 

informacijos perdavimas 

ir dalijimasis. 

8.3.3. Skatinama ir 

palaikoma pedagogų 

lyderystės idėja darbo 

grupėse. 

8.3.1.100 % pedagogų ir 80 % kito personalo 

įvykdo metų kvalifikacijos programą iki 

2021-12-31. 

8.3.2. 90 % pedagogų  vykdoma veikla 

atitinka jų kvalifikacines kategorijas. 90 % 

pareiškusių norą atestuotis pedagogų, įgyja 

aukštesnę kvalifikacinę kategoriją iki 2021-

12-31.  

8.3.3. 30 % pedagogų dalinasi gerąja darbo 

patirtimi mieste, respublikoje iki 2021-12-31.   

8.3.4. Vykdomas atvirų veiklų stebėjimas (2-3 

veiklos per metus), veiklų refleksija ir 

konsultavimas, komandų įsivertinimas (1 

kartą per mokslo metus). 

8.3.5.  Vyksta pedagogų supervizijos, 

metodinių pagalbos grupių veikla teikia 

rekomendacijas ir pasiūlymus. 

8.3.6. Iki 2021-12-31 suorganizuoti (2) 

išvykstamieji edukaciniai renginiai 

personalui. 

8.4. Kurti 

funkcionalią, 

dinamišką ir 

atvirą ugdymosi 

aplinką. 

8.4.1. Sukurtos saugios, 

dinamiškos, 

funkcionalios, fizinį 

aktyvumą, kūrybiškumą ir 

mąstymą skatinančios 

ugdymosi erdvės. 

8.4.2. Esamos erdvės 

pritaikytos inovatyviam, 

interaktyviam ugdymui. 

8.4.1. Įrengta interaktyvi erdvė muzikos salėje 

iki 2021-05-31. 

8.4.2. Edukacinė erdvė vidiniame kiemelyje 

ugdytiniams ir šeimoms iki 2021-09-01. 

8.4.3. Atnaujintos grupių edukacinės erdvės ir 

ugdymo priemonės iki 2021-09-31. 

8.4.4. Įrengta papildoma ugdymo  įranga 

grupių  lauko aikštelėse iki 2021-12-31. 

 

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 resursai ir aplinkos faktoriai. 

9.2. Finansiniai ištekliai. 

9.3. Teisės aktų pakeitimai. 

 


