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1. Einamqjq metq uZduotys
(nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uZduotys) /9:ol /!_*,{ZI. -Vg

UZduotys Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai (kuriais

vadovaujantis vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

Asmenybds iigtis
L l. Gerinti vaikq
pasiekimus sakytines,
ra5ytines kalbos ir
problemq sprendimo
ugdymo srityse, gerinti
tevq informavim4 apie

vaiko pasiekimus.

1 . 1.1 . Tobulinta pedagogq

kvalifi kacrl a vaikq sakytines,
ra5ytines, problemq
sprendimo sridiq pasiekimq
gerinime.

l.l.2.Pagerejo vaikq
pasiekimai sakytines,
ra5ytines ir problemq
sprendimo srityse.

1. 1.3. Pagerejo informacijos
apie vaiko pasiekimus
pate ikimas informacinej e

sistemoje.

1.1.1.1. Ne maZiau kaip 50 proc.
pedagogq pristate efektyviai taikomus
ugdymo(si) metodus (2019 metai).
1.1.1.2. Ne maZiau kaip 90 proc.
pedagogq dalyvavo kolegialaus
mokymosi veiklose (2019 metai).
l.L1.3. Ne maZiau kaip 20 proc.
pedagogq dalyvavo seminaruose, igytq
patirt! paskleide kolegoms (2019 metai).
I .1.2.1. Vaikq, padariusiq paLangq,
pasiekimq Zingsniq vidurkis:
sakytines kalbos ugdymas(is) - 3,22,
ra5ytines kalbos ugdymas(is) - 3,21,
problemq sprendimo ugdymas(is) - 3,15
(2019 m. birZelio men.).

1. 1.3. l. Suorganizuota tevq apskrito
stalo diskusija apie vaiko pasiekimq
vertinim4 Q0l9 m. balandZio men.)
1.1.3.2. Ne maZiau kaip 90 proc. tevq
prisijungg prie informacin6s sistemos.
1.1.3.3. Ne maZiau kaip 2 kartus per

menesi pedagogai informacinej e

sistemoje pateike informacijq apie vaiko
pasiekimus (2019 metai).

Ugdymas(is)
1.2. Tobulinti ugdymo
turini.

1.2.1. Naudojamos
skaitmenines technologij os

ugdymo proceso planavimui
ir organizavimui.

l.2.l.l.Ne maZiau kaip 40 proc.
pedagogq patobulino skaitmenines
kompetencijas (20 I 9 metai).
1.2.1.2. 20 proc. pagerejo ugdymo
proceso planavimas ir organizavimas
naudojant skaitmenines technologij as

(2019 metai).



1 .2.2. P arengta etnokulfrlros
ir gamtos integruota
programa.

I .2.3. Atnaujinta vaikq
sveikatos stiprinimo
programa,,Sveikas darZelis"
2019-2023 metams.

1.2.4. ISsiai5kinti pedagogq ir
tevq poreikiai ir l[kesdiai del
sveikatos kompetencijos
ugdymo.

1.2.2.1. Etnokultrlros ir gamtos

integruota programa igyvendinta ne
maZ.iau kaip 90 proc. (2019 metai).
1.2.2.2. l0 proc. padidejo vaikq
edukaciniq i5vykq uZ !staigos ribq
skaidius (2019 metai).
1.2.3.1. Parengta vaikq sveikatos
stiprinimo programa,,Sveikas darZelis"
programa ir pratgstas sveikat4
stiprinandios mokyklos pripaZinimo
paZymejimas (2019 m. geguZes men.)
| .2.4.1. Atliktas bendruomenes tyrimas
del sveikatos saugojimo ir stiprinimo
nuostatq (2019 m. spalis)

Ugdymo(si) aplinka
1.3. Pagerinti lopSelio-
darZelio edukacing ir
kitas aplinkas.

1.3. L Atnaujintos grupiq
edukacines aplinkos.

I .3.2. Atnaujintos lauko
edukacines erdv0s.

1.3.3. Atnaujinta aktq sale

I .3.4. Atnaujintos lop5elio-
darZelio patalpos.

L3.1.l. Ne maZiau kaip 20 proc.
atnauj intos ugdymo(si) priemones,
skirtos emocin6ms, socialinems,
komunikavimo kompetencijoms ugdyti
(2019 m. II-III ketv.).
1.3.2.1. [rengtos ne maZiau kaip 2
smelio deZes (2019 m. birZelio men.)
1.3.2.2. |sigytas Zaidimq irenginys -
spyruokliukas (2019 m. balandZio men.)
1.3.3.1. Pakeisti aktq sales Sviestuvai
(2019 m. birZelio men.)
1.3.3.2. frengta stacionari demonstracin€

iranga (2019 m. birZelio men.)
1.3.4.1. Atliktas lop5elio-darZelio grupes
patalpq remontas (2019 m. III ketv.).
1 .3.4.2. Suremontuotas koridorius,
atnaujintos lubos (2019 m. III ketv.).
| .3 .4.3 . Suremontuoti ne maliat kaip 3

administracijos kabinetai (2019 m. III
ketv.).
1.3.4.4. Atnaujinti 2 grupiq baldai (2019
m. IV ketv.)

Lyderystd ir vadyba
I .4. Atnaujinti lop5elio-
darZelio veiklq
reglamentuojandius
dokumentus.

1.4. 1. LopSelio-darZelio
veikl4 reglamentuoj antys
dokumentai atitiks Siuo metu
galiojandiq istatymq
reikalavimus.

I .4.1 .1. Parengtos lop5elio-darLelio
naujos redakcijos darbo tvarkos
taisykles (2019 m. birZelio men.).
1.4.1.2. Atnaujintas vaikq priemimo i
grupg ir i5leidimo i namus tvarkos
apra5as (2019 m. balandZio men.).
| .4.1 .3. Parengtos ugdytiniq/terq
asmens duomenq apsaugos taisykles
(2019 m. rugsejo men.).



1.4.1.4. Parengtas lop5elio-darZelio
darbuotojq veiksmq vaikui susirgus ar
patyrus traumq ir teisetq vaiko atstovrl
informavimo apie patirt4 traum4 ar iimq
sveikatos sutrikim4 tvarkos apraSas

(2019 m. lapkridio men.)
1.4. 1.5. Parengtas vaistq laikymo,
iSdavimo, naudoj imo pagal gydytojq
rekomendacijas, jeigu vaikas serga

letine neinfekcine liga tvarkos apra5as
(2019 m. lapkridio mdn.)

2. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali btiti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali turdti
neigiamos itakos Sioms uZduotims ivykdyti)
(pildoma kartu suderinus su valstybines ir savivaldybes Svietimo istaigos (iSskyrus auk5t4sias
mokyklas) (toliau - Svietimo !staiga) vadovo pavaduotoju ugdymui, ugdym4 organizuojandio
skyriaus vedeju)

3.1. Zmogi5kieji faktoriai (nedarblngumas del ligos, darbuotojq kaita ir jq trukumas)
3.2. Keisis arba nebus priimti teises aktai.
3.3. Negautas finansavimas.

Savivaldybds meras #/i ,
Artfiras Visockas 2019-02-l

Savivaldybes administracijos Svietimo, kulffiros ir sporto departamento Svietimo skyriaus sillymas:
Pritarti 2019 metq veiklos uZduotims.

Siauliq miesto savivaldybes administracrjos 7
EditaMinkuviend 20lg-02-11

(para5as)

Svietimo, kulffiros ir sporto departamento - €/UL
Svietimo skyriaus vedeja \ r' -

SusipaZinau.
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