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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. Užtikrinti 

atnaujintos 

priešmokyklinio 

ugdymo programos 

sklaidą tėvų 

bendruomenei, 

inicijuoti ir 

organizuoti 

konsultacijas PU 

pedagogams.  

8.1.1. Inicijuoti informacijos 

sklaidą tėvų bendruomenei. 

8.1.2. Stebėti veiklas, teikti 

pasiūlymus ir organizuoti 

mokymus pedagogams  

įgyvendinantiems 

priešmokyklinio ugdymo (PU) 

programą.  

8.1.3. Sudaryti sąlygas vaiko 

individualių galių plėtotei, 

kiekvieno vaiko pažangai, 

sukurti lygias galimybės įvairių 

poreikių vaikams.   

8.1.4. Individualizuoti, 

diferencijuoti, personalizuoti 

užduotis skirtingų gebėjimų 

vaikams.  

8.1.5. Užtikrinti inovatyvų PU 

programos vykdymą, teikiant 

savalaikį grįžtamąjį ryšįs vaikui, 

tėvams (globėjams), ugdymo 

įstaigos administracijai ir 

kitiems su vaiko ugdymu 

susijusiems asmenims. 

8.1.6. Organizuoti ugdymo(-si) 

šeimoje darbo grupės veiklą, 

konsultuoti tėvu/globėjus.   

8.1.1. Pravesti 2-3 (esant poreikiui 

daugiau) susirinkimai 5-7 m. 

ugdytinių tėvų bendruomenei, PU 

mokytojams. 

8.1.2. Stebėtos, aptartos 4-5 PU 

pedagogų veiklos per mokslo metus. 

Pateikti veiklų aprašymai ir siūlymai. 

8.1.3. Visi priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai dalyvavo atnaujintos 

programos mokymuose.  

8.1.4. Visiems SUP ugdytiniams 

parengti individualios pagalbos planai. 

8.1.5. Parengtos ir pedagogų tarybos 

posėdyje pristatytos užduotys 

gabiesiems ugdytiniams. 

8.1.6. Taikomas ugdymas be sienų (4-

5 edukacijos per mokslo metus). 

8.1.7. Visi PU grupės ugdytiniai 

paruošti mokyklai pagal atnaujiną 

priešmokyklinio ugdymo bendrąją 

programą. 

8.1.8. Didžioji dalis šeimų 2-3 kartus 

per mokslo metus atvyksta į ugdymosi 

pasiekimų ir pažangos konsultacijas. 

8.1.6. Išnagrinėti visi pateikti 

ugdymo(-si) šeimoje prašymai, 

pasirašytos sutartys.  

8.2. Stiprinti Vaiko 

gerovės komisijos 

veiklą, švietimo 

pagalbą ugdymosi 

įsivertinimui, 

pažangai ir patirčiai 

8.2.1. Užtikrinti sklandžią 

Vaiko gerovės komisijos veiklą 

konsultuojant šeimas, 

mokytojus, rengiant 

individualios pagalbos planus. 

8.2.1. Vieną kartą per mėnesį vyksta 

vaiko gerovės komisijos posėdžiai. 

8.2.2. Visiems SUP ugdytiniams 

parengti individualios pagalbos planai. 

8.2.3. Visi trijų grupių ugdytiniai 

dalyvauja tarptautinėje programoje 



kaupti suteikiant 

paramą ir pagalbą 

šeimai. 

  

8.2.2. Organizuoti pagalbos 

vaikui specialistų dalyvavimą 

grupių veikose, teikiant grupinę 

ir individualią pagalbą. 

8.2.3. Inicijuoti emocinio 

raštingumo programų 

įgyvendinimą grupėse.   

8.2.4. Organizuoti individualius 

susitikimus su tėvais vaiko 

ugdymo kryptims, metodams ir 

būdams aptarti.  

„Zipio draugai“, vaikiai įgytas žinias 

taiko praktikoje. 

8.2.4. Keturiose grupėse integruojama 

emocinio intelekto ugdymo programa 

„Kimochi“, gerėja ugdytinių emocinis 

raštingumas. 

8.2.5. Du kartus per mokslo metus su 

visomis grupių komandomis aptariami 

individualūs pokalbiai.  

8.2.6. 95 % tėvų/globėjų dalyvauja 

pokalbiuose.  

8.3. Skatinti įstaigos 

bendruomenės 

iniciatyvas ir šeimų 

įsitraukimą į 

ugdymo turinio 

formavimą bei 

komunikaciją,  

bendruomenės 

mikroklimato 

gerinimą.  

   

8.3.1. Inicijuoti tradicinių ir 

netradicinių renginių projektų 

organizavimą su bendruomene 

ir socialiniais partneriais. 

8.3.2. Sudaryti sąlygas šeimoms 

dalyvauti projektinėse ugdymo 

veiklose. 

8.3.3. Organizuoti veiklos 

kokybės darbo grupės veiklą, 

tyrimų rezultatus naudoti 

įstaigos veiklos gerinimui.  

8.3.4. Parengti personalo 

kvalifikacijos planą, inicijuoti 

personalo veiklas padedančias 

išvengti perdegimo, įtampos, 

skatinančias motyvaciją.   

8.3.5. Užtikrinti pasirinktų 

komunikacijos šaltinių 

naudojimą https://eliis.eu/  ir 

įstaigos el. paštas 

rastine@pusaite.vilnius.lm.lt. 

  

8.3.1. Pravesti 2-3 bendri metiniai 

renginiai bendruomenei, juose 

dalyvauja 60-70% bendruomenės 

narių. 

8.3.2. Suorganizuotos 2 edukacijos, 

jose dalyvauja 60-70% bendruomenės 

narių. 

8.3.3. Įgyvendinta 90% personalo 

kvalifikacijos plano renginių.  

8.3.4. Atliktas veiklos kokybės darbo 

grupės bendruomenės mikroklimato 

tyrimas. 

8.3.4. 1 kartą per mėnesį darbuotojams 

taikomos relaksacijos praktikos. 

Įgytos praktikos taikomos grupių 

ugdomosiose veiklose. 

8.3.5. Įstaigos vykdoma veikla 

pristatoma https://darzelispusaite.lt/ ir 

https://eliis.eu/, į užklausas atsakoma 

ne vėliau kaip per 1 darbo dieną. 70% 

tėvų/globėjų reguliariai naudojasi 

el.dienynu.   

8.4. Tobulinti 

finansinį 

raštingumą, 

racionaliai, 

ekonomiškai ir 

rezultatyviai naudoti 

skirtą valstybės,  

savivaldybės, 

paramos ir Tėvų 

mokesčio lėšas.  

8.4.1. Įgyti finansinio 

raštingumo įgūdžių ir žinių, 

leidžiančių priimti pagrįstus ir 

veiksmingus finansinius 

sprendimus įstaigos valdyme. 

8.4.2. Optimaliai suplanuoti 

biudžeto lėšas įsigyjant ilgalaikį 

turtą, atliekant ugdymosi erdvių 

atnaujinimą. 

8.4.3. Inicijuoti vidaus 

kontrolės politikos vertinimą.  

8.4.1. Nenumatomas lėšų trūkumas 

biudžetinių metų pabaigoje. 

8.4.2. Parengtas 2023 m. Viešųjų 

pirkimų planas.  

8.4.3. Parengta ir su įstaigos taryba 

suderinta paramos programos sąmata. 

8.4.3. Atliktas vidaus kontrolės atskirų 

sričių vertinimas, numatyti 

prevenciniai veiksniai, supažindinta 

visa bendruomenė. 

8.5.  Kurti naujas 

ugdymosi erdves ir 

turtinti aplinką, 

įrengti naujas 

grupes.     

8.5.1. Įrengti naujas lauko 

erdves vaikų pažintinei - 

tiriamajai, kūrybinei  veiklai 

plėtoti. 

8.5.2. Inicijuoti tikslingų, 

kryptingam ugdymui paruoštų 

priemonių ir veiklų įvairovę, 

8.5.1. Įgyvendinta didžioji dalis  2023 

m. metinio veiklos plano. 

8.5.2. Įrengti du nauji lauko įrenginiai, 

vasaros lauko klasė aprūpinta 

naujomis priemonėmis. 

8.5.3. Įsigyta viena interaktyvi lenta ir 

du STE(A)M ir du „Kimochi“ 

komplektai. 
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ugdymo programų 

įgyvendinimą. 

8.5.3. Įgyvendinti numatomą 

plėtrą: įkurti 3 ikimokyklinio 

amžiaus grupes naujose 

patalpose Bistryčios g. 9A. 

8.5.4. Įvykdyta darželio plėtra, 

papildomai įstaigą galės lankyti nuo 45 

iki 55 naujų ugdytinių. 

 

 

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. Pedagoginio personalo stoka ir kvalifikacija. 

9.2. Negautas finansavimas naujų grupių steigimui. 

9.3. Nenumatyti aplinkos faktoriai. 

 

 


