
ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „RUGIAGĖLĖ“ 

DIREKTORĖS ROMOS JARULIENĖS 

 

2021 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI  
 

8. 2021 metų užduotys  

Užduotys  Siektini rezultatai  
Rezultatų vertinimo rodikliai  

(kuriais vadovaujantis vertinama, ar 

nustatytos užduotys įvykdytos)  
Asmenybės ūgtis. 

8.1. Gerinti lopšelio-

darželio ugdytinių 

asmeninius pažangos 

ir pasiekimų 

rezultatus. 

8.1.1. Pagerinti asmeniniai 

vaikų pažangos ir pasiekimų 

rezultatai, sistemingai 

vykdomas jų pažangos 

stebėjimas ir vertinimas. 

 

 

 

8.1.1.1. Ugdytinių, padariusių pažangą 

bendras pasiekimų žingsnių vidurkis, 

lyginant su 2020 m. spalio mėnesiu, 

padidės ne mažiau kaip 20 proc.  

(2021 m. gegužės mėn.). 

8.1.1.2. Vaikų sakytinės kalbos rezultatų 

gerinimui įvykdytos 3 priemonės: 

- „Vaidina vaikai“; 

- Vaikiškos knygos diena; 

- „Seku seku pasaką“. 

Lyginant su 2020 m. spalio mėnesiu, 

kalbiniai pasiekimai padidės 22 proc.  

(2021 m. I–IV ketv.). 

8.1.1.3. Organizuoti nuotoliniai mokymai 

tėvams „Vaiko kalbinių gebėjimų ugdymas 

šeimoje“ (2021 m. I ketv.). 

8.1.2. Į ugdymo turinį 

lanksčiai, kūrybingai ir 

veiksmingai integruotos 

STEAM ugdymo metodikos 

ir technologijos, plėtojamas 

vaikų patyriminis 

ugdymas(is) tyrinėjant, 

kuriant, bendraujant. 

 

 

 

 

8.1.2.1. Įvykdytas STEAM tinklo dalyvės 

veiklos planas – organizuota 16 edukacinių 

renginių, skirtų vaiko pažintinių ir 

saviraiškos poreikių tenkinimui. Dalyvaus 

100 proc. ugdytinių (2021 m. I–IV ketv.). 

8.1.2.2. Grupėse pagal individualų 

pedagogo planą vyks ne mažiau kaip 

vienas STEAM užsiėmimas per savaitę  

(2021 m. I–IV ketv.). 

8.1.2.3. Organizuotos 7 pažintinės STEAM 

krypties išvykos. Dalyvaus 55 proc. 

ugdytinių (2021 m. II–III ketv.). 

8.1.3. Kuriamos įstaigos 

vidinės, išorinės bei 

virtualios edukacinės 

aplinkos. 

8.1.3.1. Turtinama „Atradimų laboratorija“ 

– įsigytų inovatyvių ugdymo priemonių 

dalis sudarys ne mažiau kaip 12 proc. 

(2021 m. I–IV ketv.). 

8.1.3.2. Įstaigos teritorijoje STEAM 

veikloms įrengtos 4 mobilios aplinkos  

(2021 m. II–III ketv.). 

8.1.3.3. Sukurtas virtualių užduočių bankas  

(2021 m. I–II ketv.).  

8.1.4. Ugdymo procesas 

orientuotas į pilietiškos, 

aktyvios, atsakingos ir 

kūrybingos asmenybės 

formavimą. 

8.1.4.1. Į ugdymo procesą integruotoje 

Etninio ugdymo programoje dalyvaus 100 

proc ugdytinių. Per mėnesį kiekvienai 

grupei suorganizuoti po 2 etninio ugdymo 

užsiėmimai (2021 m. I–IV ketv.). 
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8.1.4.2. Suorganizuoti 4 Lietuvai svarbių 

datų paminėjimai ir šventės  

(2021 m. I–IV ketv.). 

8.1.4.3. Inicijuotas virtualus 5 – 6 m. vaikų 

skaitovų konkursas „Gražiausi žodžiai 

Lietuvai“ (2021 m. I ketv.). 

8.1.4.4. Suorganizuota labdaros akcija 

gyvūnų prieglaudai VŠĮ ,,Binada“  

„Gerumas gerumu“ (2021 m. spalio mėn.). 

8.1.4.5. Įgyvendinamoje Šiaulių miesto 

Socialinių kompetencijų ugdymo (SKU) 

modelio programoje dalyvaus 70 proc. 

ugdytinių. Suorganizuoti 5 pažintiniai 

ugdytinių vizitai į įstaigas, įmones, ūkius  

(2021 m. II–III ketv.). 

Ugdymas(is). 

8.2. Užtikrinti 

švietimo pagalbą 

vaikui ir šeimai. 

8.2.1. Teikiama veiksminga,  

ir efektyvi švietimo pagalba 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems (toliau – 

SUP) ugdytiniams, jų 

tėvams, globėjams, 

sistemingai vykdomas 

įtraukusis ugdymas 

bendrojo ugdymo grupėse. 

8.2.1.1. Šiaulių PPT rekomenduota 

logopedo, specialiojo pedagogo, judesio 

korekcijos mokytojo, socialinio pedagogo, 

mokytojo padėjėjo pagalba teikiama 100 

proc. SUP turinčių ugdytinių  

(2021 m. I–IV ketv.). 

8.2.1.2. Suorganizuotas seminaras 

pedagogams apie įtraukųjį ugdymą. 

Kompetencijas pagilins 85 proc. pedagogų 

(2021 m. II ketv.). 

8.2.1.3. Suorganizuotos 3 atviros veiklos 

SUP vaikų tėvams „Mokymo sunkumus 

įveikime be baimės !“. Dalyvaus 60 proc. 

SUP vaikų tėvų (2021 m. III ketv.). 

8.2.2. Užtikrintas vaikų 

psichinės ir fizinės sveikatos 

stiprinimas. 

8.2.2.1. Prevencinių socialinių-emocinių 

programų „Zipio draugai“ ir „Kimochi“ 

vykdymas. Dalyvaus 100 proc. ugdytinių 

(2021 m. I–IV ketv.). 

8.2.2.2. Sveikatą stiprinančios mokyklos 

programos „Sveikatos takeliu“ 

įgyvendinimas (2021 m. I–IV ketv.). 

8.2.2.3. Įgyvendintų tarptautinių bei 

respublikinių sveikos gyvensenos projektų 

ir programų skaičius – 4  

(2021 m. I–IV ketv.). 

8.2.2.4. Suorganizuotas respublikinis 

projektas ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogams, pagalbos vaikui 

specialistams „Penki pojūčiai“  

(2021 m. I ketv.). 

8.2.2.5. Bendradarbiaujant su sporto 

centrais, vaikams suorganizuoti 2 renginiai 

(2021 m. II–III ketv.). 

8.2.2.6. Suorganizuoti 3 tėvų pedagoginio-

psichologinio švietimo užsiėmimai  

(2021 m. I–IV ketv.). 
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8.2.3. Ugdymo aplinkos 

pritaikytos vaikams, 

turintiems dėmesio ir 

aktyvumo, įvairiapusių 

raidos bei elgesio ir emocijų 

sutrikimų. 

8.2.3.1. Įrengtas sensorinis (nusiraminimo) 

kambarys „LEDukas“, aprūpintas 

inovatyviomis priemonėmis  

(2021 m. I–II ketv.). 

8.2.3.2. Įsigytos sensorinės priemonės 

„Emocijų erdvei“ (2021 m. I–IV ketv.). 

Gyvenimas 

mokykloje. 

8.3. Stiprinti 

lopšelio-darželio 

bendruomenės narių 

tapatumo jausmą.  

8.3.1. Puoselėjamos įstaigos 

tradicijos ir vertybės, 

kuriamos naujos tradicijos 

įtraukiant visą lopšelio-

darželio bendruomenę ir 

socialinius partnerius. 

8.3.1.1. Suorganizuoti ne mažiau kaip 3 

įstaigos bendruomenės tradiciniai renginiai 

(2021 m. I–IV ketv.).  

8.3.1.2. Aktyviausiems tėvams bei 

socialiniams partneriams suorganizuotas 

padėkos vakaras „Stiprūs kartu“  

(2021 m. II ketv.). 

8.3.1.3. Inicijuoti idėjų, skirtų įstaigos 

veiklos 40 – mečio įprasminimui, 

konkursas. Išaiškintas ir apdovanotas 

geriausios idėjos autorius 

 (2021 m. IV ketv.).  

8.3.1.4. Atliktas lopšelio-darželio veiklos 

giluminis įsivertinimas „Mokyklos 

mikroklimatas“. Dalyvaus pedagogai ir 

tėvai. Rezultatai bus pristatyti įstaigos 

bendruomenei (2021 m. II ketv.).  

8.3.1.5. Organizuotas įstaigos darbuotojų 

nominavimas „Metų žvaigždė“  

(2021 m. IV ketv.). 

Lyderystė ir vadyba. 

8.4. Užtikrinti 

veiksmingą įstaigos 

administravimą. 

8.4.1. Įstaigos bendruomenė 

aktyviai dalyvaus veiklos 

planavime, prisiims 

atsakomybę už įstaigos 

veiklos kokybę. 

8.4.1.1. Įstaigos veiklos kokybės audite 

dalyvaus 80 proc. darbuotojų, 50 proc. 

tėvų. Duomenys naudojami veiklos 

planavimui ir tobulinimui (2021 m. IV 

ketv.). 

8.4.1.2. Inicijuota pedagogų ir tėvų 

apvalaus stalo diskusija „Tikslas vienas“. 

Susitarta dėl 2022 m. veiklos krypčių  

(2021 m. lapkričio mėn.).  

8.4.1.3. Atlikta tėvų apklausa dėl 

neformaliojo švietimo veiklų poreikio. 

Ne mažiau kaip 50 proc. tėvų vaikams 

parinks asmeninės raiškos būrelius. 

8.4.2. Kuriama pedagogų 

bendradarbiavimo ir 

kolegialaus profesinio 

augimo kultūra – mokomasi 

drauge ir vieni iš kitų, 

dalydamiesi patirtimi, 

atradimais, sumanymais. 

8.4.2.1. Suorganizuotos 4 atviros pedagogų 

veiklos apie IKT naudojimą ugdyme bei 

STEAM veiklas ankstyvajame amžiuje 

(2021 m. I–IV ketv.). 

8.4.2.2. Inicijuota respublikinė pedagogų 

metodinė-praktinė konferencija 

 „Aš dalinuosi...“ (2021 m. III ketv.). 

8.4.2.3. Mentorių metodinė pagalba 

teikiama 2 pradedantiems pedagogams  

(2021 m. I–IV ketv.). 

8.4.2.4. Suteiktos aukštesnės kvalifikacijos 

kategorijos 2 pedagogams  

(2021 m. II, IV ketv.).   
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8.4.2.5. Suorganizuota metodinė išvyka į 

Tauragės lopšelį-darželį „Žvaigždutė“ 

 (2021 m. II ketv.). 

8.4.2.6. 80 proc. pedagogų dalyvaus 

nacionalinėje ilgalaikėje kompleksinėje 

programoje „Besimokančių darželių 

tinklas (BDT)“ (2021 m. I–IV ketv.). 

 

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

neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis). 

9.1. Žmogiškieji faktoriai (nedarbingumas, darbuotojų kaita ir jų trūkumas). 

9.2. Keisis arba nebus priimti teisės aktai. 

9.3. Finansų trūkumas. 

9.4. Užsitęsusi COVID-19 (koronaviruso infekcijos) ligos pandeminė situacija. 
 

Savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus siūlymas: 

Pritarti 2021 metų veiklos užduotims.  

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos    

Žmonių gerovės ir ugdymo departamento                

Švietimo skyriaus vedėja                            _______________        Edita Minkuvienė      2021-02-19       
                                                                                 (parašas) 
 

Savivaldybės meras                                   ________________        Artūras Visockas       2021-02-22 
                                                                                 (parašas) 
 

 

Susipažinau. 

Lopšelio-darželio „Rugiagėlė“  

direktorė                                                       _______________        Roma Jarulienė       2021-02-22 
                                                                                                (parašas) 


