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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 

priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio 

ugdymo kokybę, 

inicijuojant 

įtraukiojo ugdymo 

įgyvendinimą.   

  

8.1.1. Priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

kokybiškai dirba pagal 

atnaujiną Priešmokyklinio 

ugdymo programą. 

8.1.2. Ugdytinių tėvai 

supažindinti su atnaujinta 

Priešmokyklinio ugdymo 

programą, pasiekimų ir 

pažangos vertinimo 

sistema. 

8.1.3. Papildyta 

Ikimokyklinio ugdymo 

programa. 

8.1.4. Ilgalaikiai ir 

trumpalaikiai ugdymosi 

planai ir veiklos atliepia 

ugdytinių gebėjimus, 

individualius jų poreikius. 

8.1.5. Pedagogai 

informuoja šeimą apie 

ugdymosi sunkumus ar 

elgesio problemas. Laiku 

8.1.1. Visi priešmokyklinio ugdymo grupėse 

dirbantys pedagogai ir direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui išklausę atnaujintų 

Priešmokyklinio ugdymo programų 

mokymus. 

8.1.2. Priešmokyklinių grupių tėvams 

suorganizuoti 2 susirinkimai ir pristatyta 

Priešmokyklinio ugdymo programa iki 2022 

m. rugsėjo mėn. Dalyvauja bent 75 % tėvų. 

8.1.3. Tėvų švietimas bei informavimas apie 

priešmokyklinio ugdymo galimybes nuo 5 m. 

Bendruomenės susirinkimas 2022 m. vasario 

mėn. Dalyvauja bent 75 % tėvų. 

8.1.4. Suburta darbo grupė ir papildyta 

Ikimokyklinio ugdymo programa iki 2022 m. 

rugsėjo 1 d., supažindinta bendruomenė 

Dalyvauja bent 50 % tėvų.   

8.1.5. Visi pedagogai dalyvauja bent 2 

mokymuose įtraukiojo ugdymo ir pasiekimų 

ir pažangos vertinimo temomis. 

8.1.6. 100% parengti ir su šeima suderinti  

specialiąją pagalbą gaunančių ugdytinių, 

individualūs pasiekimų ir pažangos vertinimo 



numatoma ir suteikiama 

pagalba šeimai. 

8.1.6. Tėvai (globėjai)  

kviečiami į VGK 

posėdžius pagalbai, 

paramai ir rezultatams 

aptarti. 

 

 

aprašai (2 kartus metuose), parama ir pagalba 

vaikui, šeimai.  

8.1.7. 100% vykdoma individualių pagalbos 

planų analizė, parengti siūlymai ir 

rekomendacijos ugdymo procesui tobulinti (2 

kartus metuose).  

8.1.5. Parengti visų grupių priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos 

lyginamieji pusmečių vertinimai. 100% 

parengtos rekomendacijos pradinių klasių 

mokytojams.  

8.1.6. 100% atvejų tėvų dalyvauja VGK 

posėdžiuose. 

8.2. Gilinti 

finansinio 

raštingumo žinias, 

racionaliai, 

ekonomiškai bei 

rezultatyviai 

naudojant 

finansinių 

išteklius. 

8.2.1. Įgyta finansinio 

raštingumo įgūdžių ir 

žinių, leidžiančių priimti 

pagrįstus ir veiksmingus 

finansinius sprendimus 

įstaigos valdyme. 

8.2.2. Rezultatyviai 

suplanuotos Tėvų 

mokesčio lėšos įsigyjant 

ilgalaikį turtą, atliekant 

ugdymosi erdvių 

atnaujinimą. 

8.2.1. Nenumatomas lėšų trūkumas 

biudžetinių metų pabaigoje, visi darbuotojai 

atsakingi už racionalų finansų valdymą 

dalyvavę finansinio raštingumo mokymuose.  

8.3. Sudaryti 

stabilias ir 

palankias sąlygas 

personalo darbui 

ir vaikų 

ugdymuisi, 

emocinio 

mikroklimato 

užtikinimui bei 

vidinės ir išorinės 

komunikacijos 

veiksmingumui. 

8.3.1. Įvertintas 

darbuotojų psichologinis 

mikroklimatas bei 

emocinė gerovė. 

8.3.2. Integruojamos 

socialinio emocinio 

ugdymo programas 

,,KYMOCHI“ ir Zipio 

draugai. 

8.3.3. Taikoma vieninga 

vidinės ir išorinės 

komunikacijos sistema.  

8.3.1. Veiklos kokybės darbo grupės atlikta 

apklausa iki 2022-02-28, su gautais rezultatais 

supažindinta bendruomenė. 

8.3.2. Suorganizuoti du išvykstamieji 

edukaciniai-mokomieji renginiai personalui. 

8.3.3. Nuo 2022-09-01 į ugdymo turinį 

integruotas socialinių ir emocinių 

kompetencijų modelis (5 grupėse). 

8.3.4. Vidinė informacija viešinama tik per 

elektroninį dienyną ir elektroniniais paštais, 

įstaigos veiklos sklaidai ir reprezentacijai 

viešinti naudojamas įstaigos tinklapis 

https://darzelispusaite.lt/. 

8.4. Kurti 

besimokančią 

organizaciją 

sudarant sąlygas 

nuolatiniam 

profesiniam ir 

asmeniniam 

tobulėjimui. 

8.4.1. Parengtas pedagogų 

ir personalo kvalifikacijos 

kėlimo planas atliepia 

darbuotojų ir įstaigos 

poreikius. 

8.4.2. Įgyvendinta 

pedagogų atestacijos 

programa. 

8.4.3. Įvykdytos 

nepedagoginio personalo 

metinės užduotys.  

8.4.4. Skatinama ir 

palaikoma darbuotojų 

8.4.1.100 % pedagogų ir 80 % kito personalo 

įvykdo metų kvalifikacijos programą iki 

2022-12-31. 

8.4.2. 80% įgyvendinta pedagogų atestacijos 

programa. 

8.4.3. Numatytos nepedagoginio personalo 

metinės užduotys įvykdytos  80%. 

8.4.4. Darbo grupės iki 2022-11-01 pateikia 

metines ataskaitas ir po 2 pasiūlymus 

metiniam veiklos plano projektui. 

 

https://darzelispusaite.lt/


lyderystės idėja darbo 

grupėse. 

 

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. 

 


