
ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „RUGIAGĖLĖ“ 

DIREKTORĖS ROMOS JARULIENĖS 

 

V SKYRIUS 

2022 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI  
 

8. 2022 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. 

8.1.1.1. Tobulinti vaikų „Mokėjimo 

mokytis“ kompetenciją, vaikų pasiekimai, 

lyginant su 2021 m. spalio mėn. – 22 proc. 

(2022 m. gegužės mėn.). 

8.1.1.2.  Bendras vaikų pasiekimų žingsnių 

vidurkis: 

 sakytinės kalbos ugdymosi srityje – 3,20; 

rašytinės kalbos ugdymosi srityje – 3,40; 

problemų sprendimo ugdymosi srityje – 

3,40 (2022 m. gegužės mėn.). 

8.1.2. Didinti švietimo 

pagalbos prieinamumą ir 

efektyvumą, įgalinantį 

įvairių gebėjimų bei 

poreikių vaikų pažangą. 

8.1.2.1. Visiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems vaikams teikiama 

savalaikė PPT rekomenduota pagalba 

 (2022 m. I–IV ketv.). 

8.1.2.2. Įsivesta 0,5  logopedo etato; 

papildyta specialiojo pedagogo etato                 

dalis – 0,2 (2022 m. I ketv.). 

8.1.2.3. Atliktas tyrimas „Švietimo 

specialistų teikiamos pagalbos vaikui 

veiksmingumas“ (2022 m. II ketv.). 

8.1.3. Tobulinamas, 

veiksmingai ir 

sistemingai 

organizuojamas vaikų 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimo procesas bei 

teikiama grįžtamoji 

informacija tėvams apie  

vaiko daromą pažangą. 

8.1.3.1. Įdiegtas patobulintas vaikų pasieki-

mų ir pažangos vertinimo instrumentas 

(modelis), kurį naudos 100 proc. pedagogų 

(2022 m. II–IV ketv.). 

8.1.3.2. Vaikų pasiekimų matavime 2 kartus 

metuose dalyvaus 100 proc. tėvų (globėjų), 

80 proc. jų gebės objektyviai įvertinti vaiko 

pažangą (2022 m. gegužės ir spalio mėn.).  

8.1.3.3. Inicijuotas tyrimas „Vaiko ugdymo 

kokybė ir savijauta ugdymo įstaigoje“  

(2022 m. II ketv.). 

8.1.3.4. Inicijuota ugdytinių tėvų bei 

pedagogų apklausa „Neformaliojo švietimo 

įtaka vaikų pasiekimams“ 

(2022 m. IV ketv.). 

Ugdymas(is). 

8.2. Užtikrinti 

kokybišką ir 

inovatyvų 

ikimokyklinį ir 

8.2.1. STEAM veiklų 

stiprinimas, siekiant 

asmeninės vaiko ūgties. 

8.2.1.1. Ikimokyklinio ugdymo programoje 

„Vaikystės takeliu“ integruoti STEAM 

elementai (2022 m. I–IV ketv.). 

8.2.1.2. 100 proc. įgyvendintas STEAM 

darželių tinklo veiksmų planas, organizuota 

16 renginių. Grupėse vyks ne mažiau kaip 
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priešmokyklinį 

ugdymą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vienas STEAM užsiėmimas per savaitę, iš jų 

vienas užsiėmimas „Atradimų (STEAM) 

laboratorijoje“ (2022 m. I–IV ketv.). 

8.2.1.3. Inicijuotas ir organizuotas 

respublikinis STEAM ir kalbinių gebėjimų 

ugdymo projektas „Raidė lede“ 

(2022 m. I ketv.). 

8.2.3.Organizuoti veiklą, 

skatinančią sėkmingą 

kiekvieno vaiko – 

aktyvios, pilietiškos, 

atsakingos ir kūrybingos 

asmenybės formavimąsi 

ir savirealizaciją. 

8.2.3.1. Prevencinių socialinių-emocinių 

programų „Kimochi“ ir „Zipio draugai“ 

vykdymas. „Orus“ srities pasiekimai, 

lyginant su 2021 m. spalio mėnesiu,  padidės 

ne mažiau kaip 20 proc.  

(2022 m. I–IV ketv.). 

8.2.3.2. Organizuoti 26 renginiai, skirti 

vaiko pažintinių ir saviraiškos poreikių 

tenkinimui (2022 m. I–IV ketv.). 

8.2.3.3. Socialinių kompetencijų ugdymo 

(SKU) modelio įgyvendinimas. Organizuotų 

veiklų su Šiaulių bendrojo ugdymo 

mokyklomis – 5. Įgyvendintas įstaigos 

projektas „Kuo užaugęs būsiu ?“    

(2022 m. I-IV ketv.). 

8.2.4. Puoselėjamos 

sveikos gyvensenos ir 

fizinio aktyvumo 

tradicijos. 

8.2.4.1. Įgyvendinti Nacionalinę sveikatą 

stiprinančios mokyklos programą „Sveikatos 

takeliu“(sertifikatas iki 2024-12-10). 

Dalyvaus 100 proc. ugdytinių 

 (2022 m. I–IV ketv.). 

8.2.4.2. Įgyvendinti Nacionalinio sveikatą 

stiprinančių mokyklų tinklo programą 

„Aktyvi mokykla“ (sertifikatas iki 2026-05-

18). Dalyvaus 100 proc. ugdytinių 

(2022 m. I–IV ketv.). 

8.2.4.3. Vykdyti Respublikinę fizinio 

aktyvumo ir sveikos mitybos programą 

„Sveikatiada“. Dalyvaus 100 proc. ugdytinių 

(2022 m. I–IV ketv.).  

8.2.4.4. Parengti programą „Olimpinė 

karta“, teikti įvertinti Lietuvos tautiniam 

olimpiniam komitetui (2022 m. I ketv.). 

8.2.4.5. Bendradarbiavimas su sporto 

centrais ir vaikų fizinio aktyvumo 

didinimas. Įvyks bendrų veiklų – 4 

(2022 m. II–IV ketv.). 

8.2.4.6. Sudaryti bendradarbiavimo sutartį 

su Šiaulių teniso akademija                  

(2022 m. I ketv.). 

Ugdymosi aplinka. 

8.3. Kurti dinamišką, 

šiuolaikišką 

ugdymosi aplinką. 

8.3.1. Plėsti vaikų ugdymo 

galimybes virtualiose 

aplinkose ir už įstaigos 

ribų.  

8.3.1.1. Įsigyti elektroninių mokymo 

programų EMA ir EDUKA licencijas  

(2022 m. I  ketv.). 

8.3.1.2. Organizuoti 16 edukacinių išvykų. 

Dalyvaus 78 proc. ugdytinių  

 (2022 m. II–IV  ketv.). 
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8.3.1.3. Sukurti medžių pažintinį taką su QR 

kodais (2022 m. balandžio mėn.). 

Lyderystė ir vadyba. 

8.4. Užtikrinti 

veiksmingą įstaigos 

administravimą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.1. Diegti veiklos 

kokybės valdymo sistemą 

(toliau – VKS) įstaigoje, 

kuri užtikrins 

atsakomybių ir įgaliojimų 

paskirstymą, veiklos 

kokybės siekio kultūrą. 

8.4.1.1. Koordinuoti KVS diegimo grupės 

veiklą. (2022 m. I–IV ketv.). 

8.4.1.2. Parengti KVS procesų žemėlapį 

(2022 m. vasario mėn.). 

8.4.1.3. Atlikti įstaigos veiklos analizę KVS 

4 tobulumo siekių aspektais  

(2022 m. I–IV ketv.). 

8.4.2. Stiprinti pedagogų 

lyderystės raišką.  

8.4.2.1. Inicijuota ir organizuota respubli-

kinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

pedagogų konferencija „Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų informacinio mąstymo ir 

skaitmeninio raštingumo ugdymas“ 

(2022 m. lapkričio mėn.). 

8.4.2.2. Ne mažiau kaip 50 proc. pedagogų 

didins lyderystės įgūdžius dalindamiesi 

profesine patirtimi su miesto ir šalies 

pedagogine bendruomene 

(2022 m. I–IV ketv.). 

8.4.2.3. Organizuoti pedagogų mokymus 

tarptautinių projektų organizavimo ir 

paraiškų rengimo klausimais  

(2022 m. kovo mėn.). 

8.4.2.4. Organizuoti ikimokyklinių įstaigų – 

partnerių gerosios patirties sklaidos 

metodinę dieną „Įtraukiojo ugdymo 

galimybės per projektinę veiklą“. Parengti 4 

įstaigos pedagogų pranešimai 

(2022 m. gegužės mėn.). 

 

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 Švietimo skyriaus siūlymas: 

Pritarti 2022 metų veiklos užduotims. 

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos    

Švietimo skyriaus vedėja                            _______________        Edita Minkuvienė      2021-02-15      
                                                                                             (parašas) 
 

 

Savivaldybės meras                                   ________________        Artūras Visockas       2022-02-17 
                                                                                               (parašas) 
 

Susipažinau. 

Lopšelio-darželio „Rugiagėlė“  
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direktorė                                                       _______________        Roma Jarulienė     2022-02-17 
                                                                            (parašas) 


