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I SKYRIUS 

2019-2021 M. STRATEGINIO PLANO IR 2019 M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

 

2019-ųjų metų 

tikslas, uždaviniai, 

priemonės 

 

Siekiniai (rezultato 

vertinimo, produkto 

kriterijaus pavadinimas ir 

mato vienetas) 

Siekinių įgyvendinimo faktas  

 1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo poreikių tenkinimas. 

 

 1.1. vykdyti ikimokyklinį ir priešmokyklinio ugdymą: 

 

1.1.1. ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio 

ugdymo programų  

įgyvendinimas. 

Ikimokyklinio ugdymo 

programa „Ežerėlio“ vaikų 

pasaulis“ įgyvendinta 8 

grupėse ir Priešmokyklinio 

ugdymo bendroji programa 

1 grupėje. 

Integruoti du tarptautiniai 

projektai, viena tarptautinė 

programa ir du 

respublikiniai projektai į 

ugdymo turinį. 

 

 

Ugdymo turinio 

įgyvendinimui įsigyta 165 

vnt  įvairių ugdymo 

priemonių, vaikiškos 

literatūros. 

Ikimokyklinio ugdymo programos „Ežerėlio“ 

vaikų pasaulis“  kokybės įsivertinimas pagal 

kokybės kriterijus aptartas 2019-12-20, 

programos refleksija atlikta 2019-05-28 

metodinėje grupėje.  

 

Projektų  „Vokiečių kalba su Hans Hase“, 

„Zipio draugai“ įgyvendinime dalyvavo 11,7 

proc. ugdytinių. 

Programos „Kimochi“ įgyvendinime 

dalyvavo 11,7 proc ugdytinių. 

Du respublikiniai projektai apjungė 67,5 proc 

ugdytinių. 

Įsigyta įvairių ugdymo priemonių  ir 

vaikiškos literatūros už 2,9 tūkst Eur.  

 

1.1.2. Pedagogų 

dalykinių 

kompetencijų 

tobulinimo 

organizavimas. 

Visi pedagogai dalyvavo 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose pagal 

nusistatytą poreikį. 

 

 

 

 

Vykdyta 60 proc pedagogų 

dalykinės patirties sklaida 

 

 

 

 

100 proc. ištirtas pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo poreikis ir sudarytos kvalifikacijos 

tobulinimo gairės 2019 m., aptartos 

metodinėje grupėje 2019-12-19. 

100 procentų pedagogų atliko savo profesinės 

veiklos įsivertinimą ir refleksiją, rezultatai 

aptarti pedagogų tarybos 2019-11-12 

posėdyje. 

Vyko 5 atvirosios ugdomosios veiklos, 

pedagogų gerosios darbo patirties sklaida       

(parengti ir pristatyti 3 pranešimai metodinėse 

praktinėse konferencijose), organizuota 

pagalba mažesnę patirtį turintiems 

pedagogams (stebėta  patyrusių pedagogų  3 
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Aukštesnės kvalifikacijos 

kategorijos suteiktos dviem 

pedagogams. 

ugdomosios veiklos), suteiktos konsultacijos 

2 naujiems specialistams. 

Du pedagogai 2019-04-11 atestuoti 

ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko 

kvalifikacijos kategorijai.    

1.2. Teikti sistemingą ir veiksmingą pedagoginę ir švietimo pagalbą kiekvienam vaikui.  

1.2.1. 

Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų 

nusistatytų 

prioritetinių 

pasiekimų sričių 

gebėjimų 

gerinimas.  

 

Organizuota daugiau kaip 

16 priemonių, 

ikimokyklinio amžiaus 

vaikų prioritetinių 

pasiekimų sričių sakytinės, 

rašytinės kalbos bei 

skaičiavimo ir matavimo 

gebėjimų pagerinimui. 

 

 

 

Parengtos metodinės rekomendacijos 

pedagogams ir tėvams dėl vaikų sakytinės, 

rašytinės kalbos bei skaičiavimo ir matavimo 

įgūdžių tobulinimo, aptarta metodinėje 

grupėje 2019-04-24. 

Vykdytos kartu su socialiniais partneriais 

bendruomenės projekto „Supinsim pynę iš 

pasakų ir dainų“ priemonės. 

Įgyvendintos bendruomenės projekto 

„Ežerėlis“ skaito vaikams“ priemonės. 

2019 m. gegužės mėnesį atliktas vaikų 

pasiekimų (įsi)vertinimas parodė, kad vaikų 

sakytinės kalbos gebėjimai pagerėjo 10,4 

proc., rašytinės kalbos – 9 proc. bei 

skaičiavimo ir matavimo gebėjimai pagerėjo 

10,3  proc. Aptarta 2019-04-24 metodinėje 

grupėje ir 2019-06-07 pedagogų taryboje.  

1.2.2. Asmeninės 

saviraiškos 

poreikio 

tenkinimas, 

plėtojant 

bendradarbiavimą 

su neformaliojo 

švietimo teikėjais. 

Organizuoti vaikų 

neformalaus švietimo 5 

būreliai ir vykdyti sportiniai 

užsiėmimai.  

Pasirašytos neformaliojo švietimo 

organizavimo 5 sutartys, dalyvavo 65 proc. 

ugdytinių. 

Pasirašyta 2019-04-02 bendradarbiavimo 

sutartis su Šiaulių sporto centru „Atžalynas“ 

ir organizuoti vyresnio amžiaus vaikams 

sportinių elementų mokymai,  vyresnių grupių 

vaikai 2019-11-17 vyko edukacinę išvyką į 

irklavimo bazę. 

1.2.3. Specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

tenkinimas  

Vykdyta daugiau kaip 15 

priemonių vaikų specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

tenkinimui. 

 

 

 

 

Teikta pagalba 20,6 proc. vaikams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių. 

Parengtas ir 95  proc. įgyvendintas 2019 m. 

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas. 

Organizuotos 8 paskaitos pedagogams, Vaiko 

gerovės komisijos nariams, tėvams, kuriose 

dalyvavo 10 proc. tėvų, 100 proc. vaiko 

gerovės komisijos narių ir pedagogų. 

Parengti ir taikomi specialiosios ir socialinės 

pedagoginės pagalbos vaikui teikimo 

veiksmingumo kriterijai, aptarti 2019-05-07 

Vaiko gerovės komisijoje. 

1.2.4. Sveikatinimo 

projektų rengimas 

ir įgyvendinimas 

Parengti ir įgyvendinti 2 

vaikų sveikatinimo projektai 

Sveikatinimo projektuose dalyvavo 67,5 proc. 

ugdytinių. 

100 proc. įgyvendintos sveikatinimo projektų 

priemonės. 

2. Ugdymo ir kitų aplinkų modernizavimas ir atnaujinimas. 

2.1. užtikrinti įstaigos sėkmingą funkcionavimą: 

2.1.1. vidaus patalpų 

remontas. 

Atliktas 145 kv m patalpų 

remontas.  

Atlikti patalpų remonto darbai už 5848 Eur. 
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2.1.2. pedagogų ir 

kitų darbuotojų 

darbo sąlygų 

gerinimas. 

Vykdytas 41 darbuotojo 

darbo sąlygų gerinimas. 

Vykdyta 19 kompiuterių priežiūra, atlikti 

remonto darbai  už 1736 Eur. 

Įsigyta kanceliarinių ir higienos prekių už  

276 Eur. 

Atliktas varžų matavimas 59 Eur. 

Įsigyta specialių darbo rūbų ir jų priedų už 

98,80 Eur. 

 

2.2. užtikrinti įstaigos higienines sąlygas: 

2.2.1. vaikiško 

inventoriaus pakei-

timas. 

Atnaujintas  6 proc 

vaikiškas inventorius 

Įsigyta vaikiškų kėdučių 44 vnt dviem 

grupėms už 1275,90 Eur, 3 vaikiški stalai  

  už 310,00 Eur, sensorinės – manipuliacinės  

priemonės vaikams už 375,00 Eur. Lauko   

edukacinių erdvių turtinimui atnaujintos 

smėlio dėžės už 115 Eur, pakeistas smėlis už 

147 Eur.      

2.2.2. sanitarinių – 

higieninių priemonių 

įsigijimas 

Aprūpinta 100 proc. 

sanitarinėmis – higienos 

priemonėmis. 

Įsigyta sanitarinių higienos priemonių už 2 

tūkst. Eur. 

 

 

         

 Be to lopšelio-darželio „Ežerėlis“ 2019 metų veiklos plane numatytos ir įgyvendintos šios 

priemonės: 

         1.    Bendradarbiaujant su miesto Švietimo skyriumi ir Švietimo centru, įtraukiant ne mažiau 

nei 10 socialinių partnerių organizuotas respublikinis forumas „Kokybiškas ikimokyklinis 

ugdymas tėvų ir pedagogų požiūriu“. Direktorės Ritos Daubarienės pristatytas ir kartu su  meninio 

ugdymo mokytoja Dijana Grigaliene parengtas pranešimas „Kokybiško vaiko ugdymosi veiksniai 

lopšelio-darželio „Ežerėlis“ pedagogų ir tėvų požiūriu“. 

         2. Parengtas ir Šiaulių miesto visuomenei 2019-01-16 pristatytas lopšelio-darželio „Ežerėlis“ 

bendruomenės muzikinis renginys  „Žiemos pasaka“ Polifonijos salėje, apjungiantis 64 proc. 

bendruomenės narių. 

          3. Organizuotas mokslo metų baigimo renginys „2019 Vaikystės spindulėlis“ (2019-05-31),   

apjungiantis 75 proc. vaikų ir tėvų, 90 proc. pedagogų, 90 proc. kitų darbuotojų. 

     4.  Išplėtota vaikų sportinė veikla su tėvais ir socialiniais partneriais, dalyvaujant sportinėse 

krepšinio, futbolo varžybose, organizuojant sportines pramogas, kuriuose dalyvavo 40 proc tėvų, 

80 proc vaikų, 90 proc pedagogų.  Suorganizuotos tėvų ir darbuotojų drakonų valčių   irklavimo 

varžybos Talkšos ežere 2019-05-30. 

          5. Dalyvauta Socialinių kompetencijų ugdymo (SKU) programoje, bendradarbiaujant su S. 

Šalkauskio gimnazija. Sudarytos sąlygos profesinio veiklinimo, savanorystės ir socialinio pilietinio 

ugdymo veiklų vykdymui lopšelyje-darželyje pagal veiklų kalendorių 15 gimnazistų.   

          6.  Įgyvendintas  bendruomenės projektas „Ežerėlis“ skaito vaikams“, kurio viena iš 

priemonių – sukurta istorija „Pelytės Ditės nuotykiai“. Pelytės Ditės istorijos tęsinį kūrė 20 

respublikos lopšelių – darželių vaikai. Buvo sukurta elektroninė knyga „Pelytės Ditės nuotykiai“.  

           7.  Siekiant suburti lopšelio - darželio bendruomenę produktyvesniam bendradarbiavimui 

bei efektyvesniam darbui, sprendžiant vaikų ugdymosi, mokymosi ir elgesio problemas, išplėtotas 

bendradarbiavimas su  Šiaulių Pedagogine psichologine tarnyba, organizuotas paskaitų ciklas 

pedagogams, tėvams, kuriuose dalyvavo 10 proc tėvų, 100 proc pedagogų. 

           8. Atlikto veiklos srities „savivalda, veikiančios komandos, darbo grupės“ įsivertinimas IV 

lygiu parodė, kad lopšelio – darželio savivalda ir darbo grupės dirba efektyviai, aktyviai įsitraukia į 

strategijos formavimą, jos įgyvendinimą.  
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II SKYRIUS 

2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai 2019 metų veiklos rezultatai 

 

 

Užduotys 

 

 

Siektini 

rezultatai 

 

Numatyti rezultatų 

vertinimo rodikliai ir 

faktas (ar rodiklis 

pasiektas) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

 

Asmenybės ūgtis 

1.1. Gerinti 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

pasiekimus.  

 

1.1.1. Pagerinti 

lopšelį – darželį 

lankančių vaikų 

pasiekimai 

sakytinės, 

rašytinės kalbos 

bei skaičiavimo ir 

matavimo 

ugdymo srityse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1. Parengtos 

metodinės 

rekomendacijos 

pedagogams ir tėvams 

dėl vaikų sakytinės, 

rašytinės kalbos bei 

skaičiavimo ir matavimo 

įgūdžių tobulinimo (2019 

m. kovo mėn.). 

 

1.1.1.2. Į bendruomenės 

projekto „Supinsim pynę 

iš pasakų ir dainų“ 

įgyvendinimą įtraukta 70 

proc. vaikų, 90 proc. 

pedagogų ir 35 proc. tėvų 

( 2019 m. gegužės mėn.). 

 

 

 

 

 

1.1.1.3. Įgyvendintos 

bendruomenės projekto 

„Ežerėlis“ skaito 

vaikams“ ne mažiau kaip 

dvi priemones vaikų 

sakytinės ir rašytinės 

kalbos gebėjimų ugdymui 

(2019 m. balandžio-

gegužės mėn.). 

 

1.1.1.4. Įgyvendintos ne 

mažiau kaip dvi 

priemonės skaičiavimo ir 

matavimo gebėjimų 

ugdymui (2019 m. spalio-

lapkričio mėn.). 

 

1.1.1.5. Atliktas vaikų 

pasiekimų (įsi)vertinimas 

parodė, kad vaikų 

 

1.1.1.1.1. Parengtos 

metodinės 

rekomendacijos 

pedagogams ir tėvams dėl 

vaikų sakytinės, rašytinės 

kalbos bei skaičiavimo ir 

matavimo įgūdžių 

tobulinimo aptartos 2019-

04-24 metodinėje grupėje.   

 

1.1.1.2.2. Į bendruomenės 

projektą „Supinsim pynę 

iš pasakų ir dainų“ buvo 

įtraukti socialiniai 

partneriai, įstaigos 

bendruomenės nariai.  Į 

projekto įgyvendinimą 

buvo įtraukta 70 proc. 

vaikų, 90 proc. pedagogų 

ir 35 proc. tėvų. Aptarta 

2019-05-28 metodinėje 

grupėje. 

1.1.1.3.3. Įgyvendinant 

bendruomenės projekto 

„Ežerėlis“ skaito 

vaikams“ priemones, 

sukurta istorija „Pelytės 

Ditės nuotykiai“, šios 

istorijos tęsinius kūrė 20 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų, parengta pasakos 

elektroninė knyga. 

1.1.1.4.4. Įgyvendintos 

daugiau kaip dvi 

priemonės skaičiavimo ir 

matavimo gebėjimų 

ugdymui planuotos 

auklėtojų elektroniniame 

dienyne. 

1.1.1.5.5. Vaikų sakytinės 

kalbos gebėjimai pagerėjo 

10,4 procento, rašytinės 
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1.1.2. Pedagogų 

skaitmeninių 

kompetencijų 

tobulinimas. 

sakytinės, rašytinės 

kalbos bei skaičiavimo ir 

matavimo gebėjimai 

pagerėjo ne mažiau 20 

proc. ( 2019 m. gegužės 

mėn.). 

1.1.2.1. 30 proc. 

pedagogų dalyvavo 

skaitmeninių 

kompetencijų 

kvalifikacijos tobulinimo 

seminaruose (2019 m. 

balandžio-spalio mėn.).  

kalbos – 9 procentais bei 

skaičiavimo ir matavimo 

gebėjimai pagerėjo 10,3  

procento, aptarta 2019-

04-24 metodinėje grupėje.  

 

1.1.2.1.6. 50 proc. 

pedagogų dalyvavo 

skaitmeninių 

kompetencijų 

kvalifikacijos tobulinimo 

seminaruose.  

 

Ugdymas(is) 

1.2. Užtikrinti 

neformaliojo 

švietimo paslaugų 

įvairovę. 

 

 

 

  

 

1.2.1. 

Organizuotos 

neformaliojo 

švietimo veiklos, 

atliepiančios 

lopšelio-darželio 

bendruomenės 

poreikius.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. 

Dalyvavimas 

organizuojamose 

edukacinėse 

programose už 

įstaigos ribų, 

atliepiančiose 

ugdytinių poreikį. 

 

1.2.1.1. Atlikta lopšelio-

darželio neformaliojo 

švietimo paslaugų poreikio 

analizė (2019 m. gegužės ir 

rugsėjo mėn.). 

 

1.2.1.2.  Įgyvendintos ne 

ma-žiau  nei keturios 

neformaliojo švietimo 

veiklos (2019 m. gruodžio 

mėn.). 

 1.2.1.3. Atliktas 

neformaliojo švietimo 

veiklų organizavimo  

vertinimo tyrimas, kuriame 

dalyvauja 80 proc tėvų, 

kurių vaikai dalyvauja 

neformaliojo švietimo 

veiklose, 100 proc. 

pedagogų, kurių vaikai 

lanko neformaliojo 

švietimo veiklas ir 100 

proc. vyresnio amžiaus 

vaikų, kurie lanko 

neformaliojo švietimo 

veiklas (2019 m. lapkričio 

mėn.). 

1.2.2.1. Ištirtas pedagogų ir 

vaikų dalyvavimo organi-

zuojamose edukacinėse 

programose poreikis  (2019 

m. vasario mėn.). 

 

1.2.2.2. Organizuota ne 

mažiau nei 10  edukacinių 

išvykų ugdytiniams Šiaulių 

mieste ir už Šiaulių miesto 

ribų ( 2019 m. vasario – 

lapkričio mėn.). 

 

1.2.1.1.1. Atliktos 

neformaliojo švietimo 

paslaugų poreikio 

analizės padėjo nusistatyti  

neformaliojo švietimo 

poreikį. 

1.2.1.2.2.  Vyko 5 

neformaliojo švietimo 

veiklos. 

 

 

1.2.1.3.3. Atliktas 

neformaliojo švietimo 

veiklų organizavimo 

vertinimo tyrimas 2019-

05-28 aptartas metodinėje 

grupėje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.1.1. Ištirtas 

pedagogų ir vaikų 

dalyvavimo  edukacinėse 

programose poreikis 

aptartas 2019-01-23 

metodinėje grupėje.  

1.2.2.2.2. Organizuota 

daugiau nei 10 edukacinių 

išvykų ugdytiniams.  
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Ugdymo(si) 

aplinka 

1.3. Tobulinti 

lopšelio-darželio 

ugdomąją aplinką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1. Sukurta 

lauko edukacinė 

aplinka, skatinanti 

vaikų aplinkos 

pažinimo 

gebėjimų 

ugdymą(si). 

 

 

 

 

 

  

 

 

1.3.1.1. Įrengtas 

ekologiškas daržas kiemo 

teritorijoje (2019 m. 

balandžio-gegužės mėn.). 

 

1.3.1.2. Organizuotos ne 

mažiau kaip penkios 

pažintinės ir daržovių 

sodinimo bei priežiūros 

veiklos ugdytiniams (2019 

m. gegužės-rugsėjo mėn.). 

 

 

 

1.3.1.3. Organizuotas 

derliaus nuėmimo renginys, 

kuriame dalyvavo 60 proc. 

vaikų ir jų tėvelių (2019 m. 

rugsėjo mėn.). 

 

 

1.3.1.1.1. Įrengtas 

ekologiškas daržas kiemo 

teritorijoje: pasodinta 

vaiskrūmių, vaismedžių, 

įvairių daržovių. 

1.3.1.2.2. organizuotos 

daugiau kaip penkios 

pažintinės ir daržovių 

sodinimo bei priežiūros 

veiklos ugdytiniams, 

planuotos savaitiniuose 

auklėtojų veiklos 

planuose elektroniniame  

dienyne. 

1.3.1.3.3. 2019-09-30 

organizuotas derliaus 

nuėmimo renginys  

ekologiškame darže, 

kuriame dalyvavo ne 

mažiau nei 60 proc. vaikų 

ir jų tėvelių. 

 Lyderystė ir 

vadyba 

1.4. Stiprinti 

bendruomenės 

narių 

bendradarbiavimo 

kultūrą. 

 

 

1.4.1. Plėtojama 

grupių tėvų 

komitetų veikla. 

 

 

 

 

 

1.4.2. Organizuoti  

bendruomenės 

bendri renginiai. 

 

 

 

 

  

 

 

1.4.1.1. Įgyvendintos 9 

grupių tėvų komitetų narių 

ne mažiau nei trys 

iniciatyvos ( 2019 m. kovo 

– lapkričio mėn.). 

 

 

 

1.4.2.1. Organizuotos 

vaikų, tėvų ir pedagogų ne 

mažiau kaip trys 

kūrybinės dirbtuvės, 

kuriose dalyvavo 75 proc. 

vaikų, 55 proc tėvų, 90 

proc pedagogų, 35 proc 

kitų darbuotojų. 

 (2019 m. balandžio-

gruodžio mėn.). 

 

 

1.4.2.2. Parengti ir Šiaulių 

miesto visuomenei 

pristatyti du muzikiniai 

lopšelio-darželio 

bendruomenės renginiai 

(2019 m. vasario – 

gruodžio mėn.).  

 

 

 

1.4.1.1.1. plėtota devynių 

grupių tėvų komitetų 

veikla. Įgyvendintos 

grupių tėvų komitetų 

narių ne mažiau nei trys 

iniciatyvos: parodos, 

talkinimas įvairiose 

veiklose. 

1.4.2.1.2. suorganizuotos  

kūrybinės dirbtuvės kartu 

su tėvais  2019-04-19 

„Velykų puošmena“, 

2019-05-16 „Pasigamink 

žaidimą“, 2019-12-17 , 

„Šilti kalėdiniai 

sveikinimai“, kuriose 

dalyvavo ne mažiau nei 

75 proc vaikų, 55 proc 

tėvų, 90 proc pedagogų, 

35 proc kitų darbuotojų. 

1.4.2.2.3. Pristatyti 

Šiaulių miesto 

visuomenei du muzikiniai 

lopšelio-darželio 

bendruomenės renginiai 

„Žiemos pasaka“ (2019-

01-23), fragmentai 

muzikinio spektaklio 
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1.4.2.3. Organizuotas 

mokslo metų baigimo 

sporto renginys 

„Vaikystės spindulėlis“ 

(2019 m. gegužės mėn.). 

 

 

 

1.4.2.4. Organizuotas 

forumas „Kokybiškas 

ikimokyklinis ugdymas. 

Darželis tėvų akimis“ 

(2019 m. balandžio mėn.). 

„Voro vestuvės“ (2019-

03-20). 

1.4.2.3.4. 2019-05-31 

organizuotas mokslo 

metų baigimo renginys 

„Vaikystės spindulėlis“,   

apjungęs ne mažiau nei 

75 proc. vaikų ir tėvų, 90 

proc. pedagogų ir kitų 

darbuotojų. 

1.4.2.4.5.   2019-05-14 

vyko respublikinis 

forumas „Kokybiškas 

ikimokyklinis ugdymas. 

Darželis tėvų akimis“, 

apjungęs daugiau nei 10 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų. 

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  Neįgyvendintas pastato sienų ir 

nuogrindų apšiltinimo ir elektros 

instaliacijos II etapo investicijų projektai. 

Neskirtas finansavimas. Galimi elektros 

instaliacijos gedimai, didesnis lėšų, skirtų 

komunaliniams mokesčiams, sunaudojimas. 
 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Atnaujintos maitinimo organizavimui skirtos 

patalpos (maisto sandėlis, rūsys) už 1,2 tūkst Eur.   

 

Pagerėjo maisto produktų laikymo ir 

darbuotojų darbo sąlygos. 

 

3.2. Atliktas langų rėmų remontas už 1294 Eur. Varstomi langai atitinka higienos normų, 

vaikų ir darbuotojų saugumo 

reikalavimus. 

3.3. Vykdyta Šiaulių miesto Pedagoginės 

psichologinės tarnybos Pozityvių santykių ir 

bendradarbiavimo aplinkos stiprinimo programa. 

Įgyvendinta programa padėjo suburti 

lopšelio-darželio bendruomenę 

produktyvesniam bendradarbiavimui bei 

efektyvesniam darbui, sprendžiant vaikų 

ugdymosi ir elgesio problemas, stiprinti 

pozityvius santykius, užtikrinant vaiko  

gerovę.  

3.4. Įsteigtas socialinio pedagogo 0,5 etatas. Padidintas švietimo pagalbos vaikui ir 

šeimai prieinamumas. 

 

4. Pakoreguotos 2019 metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 

ir jų rodikliai 

   ------------------    

 


