
 

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PUPŲ PĖDAS“  

DIREKTORĖS DALIOS ZORIENĖS 

 

V SKYRIUS 

2023 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

8. 2023 metų užduotys 

Užduotys Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai  

Asmenybės ūgtis 

8.1. Gerinti vaikų 

ugdymosi pasiekimus ir 

užtikrinti pažangą. 

 

8.1.1. Pagerinti vaikų 

pasiekimai sakytinės kalbos, 

rašytinės kalbos, skaičiavimo 

ir matavimo, problemų 

sprendimo ugdymo srityse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.2. Plėtojama tikslinė 

partnerystė ugdytinių 

pasiekimų gerinimo srityje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.3. Švietimo pagalbos 

efektyvumo didinimas. 

 

8.1.1.1. Ugdytinių pasiekimų ūgtis 

sakytinės kalbos, rašytinės kalbos, 

skaičiavimų ir matavimų, 

problemų sprendimo srityse padidėjo 

ne mažiau kaip 0,8 balo  

(2023 m. birželio mėn.). 

8.1.1.2. Įgyvendinti ne mažiau kaip 2 

ugdomieji projektai visose grupėse 

vaikų pažangai pagerinti (2023 m. II –

IV ketv.). 

8.1.1.3. Pravesti ne mažiau kaip 8 

ugdomieji pokalbiai dėl ugdytinių 

pasiekimų gerinimo (2023 m.). 

8.1.2.1. Suorganizuoti ne mažiau kaip 

2 renginiai Šiaulių lopšelių-darželių 

ugdytiniams (2023 m. II-IV ketv.). 

8.1.2.2. Pravesta ne mažiau kaip 14 

veiklų netradicinėje aplinkoje (2023 

m.). 

8.1.2.3. Suorganizuoti ne mažiau kaip 

du gerosios patirties sklaidos renginiai 

Šiaulių lopšelių-darželių mokytojams 

(2023 m.). 

8.1.2.4. Vestos ne mažiau kaip dvi 

atviros veiklos Šiaulių miesto 

mokytojams (2023 m. II, IV ketv.) 

8.1.2.5. Ne mažiau kaip 40 proc. 

mokytojų stebėjo ir aptarė miesto 

pedagogų vestas veiklas (2023 m.) 

8.1.2.6. Vykdyta STEAM programa 

Šiaulių lopšelių-darželių ugdytiniams. 

Pravesta 20 veiklų (2023 m.) 

8.1.2.7. Pasirašytos ne mažiau kaip 5 

bendradarbiavimo sutartys dėl 

STEAM veiklų vykdymo (2023 m. I 

ketv.) 

8.1.3.1. Visiems specialiųjų poreikių 

turintiems vaikams teikiama savalaikė 

PPT rekomenduota pagalba (2023 m. 

I-IV ketv.) 
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8.1.3.2. Ne mažiau kaip du kartus per 

metus su tėvais aptarti specialiųjų 

poreikių vaikų pasiekimai (2023 m.) 

8.1.3.3. Įgyvendintas respublikinis 

vaikų kalbinės raiškos ir smulkiosios 

motorikos projektas (2023 m. III-IV 

ketv.) 

8.1.3.4. Ne mažiau kaip 95 proc. 

pedagogų ir 100 proc. padėjėjų 

patobulino kompetencijos įtraukiojo 

ugdymo srityje (2023 m. I-IV ketv.) 

8.1.3.5. Papildyta specialiojo 

pedagogo etato dalis – 0,25 (2023 m. 

II-III ketv.) 

8.1.3.6. Inicijuotas tyrimas „Švietimo 

pagalbos veiksmingumas ir vaiko 

savijauta darželyje“ (2023 m. IV 

ketv.) 

8.1.3.7. Įstaigos interneto svetainėje 

skelbiama informacija apie įtraukųjį 

ugdymą (2023 m.) 

Ugdymas(is) 

8.2. Užtikrinti 

kokybišką ir inovatyvų 

vaikų individualius 

poreikius atitinkantį 

ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį 

ugdymą(si). 

 

8.2.1. Pritaikytos inovacijos 

ugdymo procese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.2. Projekto metodas 

taikymas ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

veiklose. 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.3. Vaikų fizinės ir 

psichinės sveikatos 

 

8.2.1.1. Grupėse vyko ne mažiau kaip 

viena STEAM veikla per savaitę, iš jų 

– kas antrą savaitę veikla STEAM 

centre. Pravesta ne mažiau kaip 150 

STEAM veiklų (2023 m.). 

8.2.1.2. Ne mažiau kaip 60 proc. 

pedagogų dalyvavo STEAM 

kvalifikaciniuose renginiuose  

(2023 m.). 

8.2.1.3. Ne mažiau kaip 60 proc. 

pedagogų dalyvavo ne mažiau kaip 2 

kolegialaus mokymosi veiklose su 

inovatyviomis ugdymo priemonėmis  

(2023 m.). 

8.2.2.1. eTwinning projektus 

įgyvendino ne mažiau kaip 4 grupės, 6 

pedagogai (2023 m.). 

8.2.2.2. Ne mažiau kaip 80 proc. 

pedagogų dalyvavo eTwinning 

projektų vykdymo kvalifikaciniame 

seminare (2023 m. I ketv.) 

8.2.2.2. Tarptautinio projekto „EURO 

Montessori“ veiklose dalyvavo ne 

mažiau kaip 4 grupės, 40 proc. 

pedagogų  (2023 m.). 

8.2.3.1. Įgyvendintas vaikų sveikatos 

saugojimo ir stiprinimo programos 
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stiprinimas, vaikų saviraiškos 

plėtojimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.5. Įgyvendinamas 

socialinių kompetencijų 

ugdymo (SKU) modelis. 

,,Sveikas darželis“ 2023 m. veiklos 

planas (2023 m.). 

8.2.3.2. Įgyvendinti ne mažiau kaip 3 

fizinį aktyvumą skatinantys 

respublikiniai projektai (2023 m.).  

8.2.3.3. Pateikta paraiška programai 

„Olimpinė karta“, įgyvendintas 

programos planas (2023 m.). 

8.2.3.4. Organizuotos ne mažiau kaip 

6 sportinės veiklos su socialiniais 

partneriais (2023 m.). 

8.2.3.5. Ne mažiau kaip 4 grupėse 

įgyvendintos socialinių įgūdžių 

ugdymo programos (2023 m.). 

8.2.3.6. Eksponuotos ne mažiau kaip 6 

vaikų kūrybinių darbų parodos 

įstaigos galerijoje (2023 m.). 

8.2.5.1. Pildomas internetinis SKU 

kalendorius, įgyvendinama ne mažiau 

kaip viena veikla per mėnesį  

(2023 m.). 

8.2.5.2. Sudarytos sąlygos bendrojo 

ugdymo mokyklų mokiniams 

dalyvauti veiklose, numatytose SKU 

kalendoriuje (2023 m.). 

Ugdymo(si) aplinka 

8.3. Pagerinti 

ugdymo(si) sąlygas, 

kuriant kokybišką 

ugdymą užtikrinančią 

aplinką. 

 

8.3.1. Atnaujintos vidaus 

edukacinės erdvės. 

 

 

 

 

 

 

8.3.2. Įkurtos ugdymo(si) 

erdvės lauke. 

 

 

 

 

8.3.3. Praturtinti logopedo, 

socialinio pedagogo, 

priešmokyklinės grupės 

kabinetai tikslinėmis ugdymo 

priemonėmis. 

 

 

8.3.1.1. Įgyvendinta Aktyvaus 

koridoriaus idėja. Įrengtos ne mažiau 

kaip dvi aktyvaus ugdymosi erdvės 

bendro naudojimo koridoriuje  

(2023 m.). 

8.3.1.2. Ne mažiau kaip trys grupės 

aprūpintos modernia audio video 

technika (2023 m. I ketv.). 

8.3.2.1. Įkurta STEAM „Atradimų 

pastogė“ lauke (2023 m.). 

8.3.2.2. Įrengta „Drugelių gaudyklė“ 

lauke (2023 m.). 

8.3.2.3. Įrengtos 2 aktyvaus judėjimo 

zonos lauke (2023 m.). 

8.3.3.1. Ne mažiau kaip 10 proc. 

atnaujintos logopedo, socialinio 

pedagogo ugdymo(si) priemonės, ne 

mažiau kaip 20 proc. – 

priešmokyklinio ugdymo grupės 

ugdymo(si) priemonės. 
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Lyderystė ir vadyba 

8.4. Užtikrinti 

veiksmingą įstaigos 

administravimą, 

planuojant ir valdant 

procesus 

 

8.4.1. Taikoma dokumentų 

valdymo sistema, 

efektyvinama personalo 

veikla, taupomos laiko 

sąnaudos. 

 

8.4.2. Patobulintos darbuotojų 

informacinių technologijų 

kompetencijos. 

8.4.3. Įdiegtas bendrojo 

vertinimo modelis (toliau –

BVM) lopšelyje-darželyje. 

 

 

8.4.1.1. Peržiūrėta ir koreguota 

elektroninių dokumentų valdymo 

tvarka (2023 m. I-II ketv.). 

8.4.1.2. Įdiegta ir naudojama 

elektroninė dokumentų ir užduočių 

valdymo sistema (2023 m.) 

8.4.2.1. Organizuotas mokymų ciklas 

įstaigos viduje (ne mažiau kaip 3 

renginiai, 2023 m.) 

8.4.3.1. Parengtas BVM aprašas (2023 

m. II ketv.) 

8.4.3.2. Dalyvauta mokymuose dėl 

BVM diegimo žingsnių, kriterijų, 

įsivertinimo ir vertinimo procesų 

(2023 m. I-II ketv.) 

8.4.3.3. Organizuoti 2 val. trukmės 

mokymai BVM tema, kuriuose 

dalyvavo 50 proc. įstaigos darbuotojų 

(2023 m. III ketv.) 

8.4.3.3. Koordinuota BVM darbo 

grupės veikla (2023 m. II-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 dėl ligos, darbuotojų kaita ir jų trūkumas). 

9.2. Epidemiologinė šalies situacija. 

9.3. Keisis arba nebus priimti teisės aktai. 

 

Savivaldybės Švietimo skyriaus siūlymas: 

Pritarti 2023 metų veiklos užduotims.  

 

 

 
Šiaulių miesto savivaldybės 

Švietimo skyriaus vedėja                                __________         Edita Minkuvienė       2023-02- 
                                                                                           (parašas)                     

 

Savivaldybės meras                                         __________       Artūras Visockas        2023-02- 
                                                                                            (parašas)                     
 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas    

 

Susipažinau. 

Šiaulių lopšelio-darželio „Pupų pėdas“ 

direktorė                                                       __________           Dalia Zorienė            2023-02- 
(parašas)                     

 

 

 


