
2021 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

  2021 metų užduotys 

 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Asmenybės ūgtis 

8.1. Gerinti vaikų 

pasiekimus. 

 

8.1.1. Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų prioritetinių pasiekimo 

sričių kasdienių gyvenimo 

įgūdžių bei emocijų suvokimo ir 

raiškos gebėjimų pagerinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.2. Priešmokyklinio amžiaus 

vaikų socialinės ir 

komunikavimo kompetencijų 

pagerinimas. 

 

 

 

 

 

 

8.1.1.1. Atliktas tyrimas 

išsiaiškinant priežastis darančias 

didžiausią neigiamą įtaką 

ikimokyklinio amžiaus vaikų  

kasdienių gyvenimo įgūdžių bei 

emocijų suvokimo ir raiškos 

ugdymo pasiekimams. Tyrime  

dalyvauja 25 proc. tėvų, 90 proc. 

pedagogų (2021 m. vasario 

mėn.). 

8.1.1.2.  Parengtos  metodinės 

rekomendacijos pedagogams ir 

tėvams dėl ikimokyklinio 

amžiaus vaikų kasdienių 

gyvenimo įgūdžių bei emocijų 

suvokimo ir raiškos ugdymo 

(2021 m. kovo mėn.). 

8.1.1.3. Įgyvendintas 100 proc. 

emocijų suvokimo ir raiškos 

projektas  „Draugų būryje“ 

(2021 m. lapkričio mėn.). 

8.1.1.4.  Atliktas vaikų 

pasiekimų (įsi)vertinimas 

parodė, kad 90 proc. 

ikimokyklinio amžiaus vaikų 

prioritetinių pasiekimų sričių 

vaikų kasdienių gyvenimo 

įgūdžių bei emocijų suvokimo ir 

raiškos ugdymo pagerėjo (2021 

m. gegužės mėn.).  

 

8.1.2.1. Atliktas tyrimas 

išsiaiškinant priežastis darančias 

didžiausią neigiamą įtaką 

priešmokyklinio amžiaus vaikų  

socialinės ir komunikavimo 

kompetencijų ugdymo 

pasiekimams. Tyrime  dalyvauja 

25 proc. tėvų, 100 proc. 

pedagogų (2021 m. vasario 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.3. Integruoti SKU modelį į 

lopšelio-darželio veiklas. 
 
 

 

mėn.). 

8.1.2.2. Parengtos  metodinės 

rekomendacijos pedagogams ir 

tėvams dėl priešmokyklinio 

amžiaus vaikų socialinės ir 

komunikavimo kompetencijų 

ugdymo (2021 m. kovo mėn.). 

8.1.2.3. Įgyvendintas 100 proc. 

emocijų suvokimo ir raiškos 

projektas  „Draugų būryje“ 

(2021 m. lapkričio mėn.). 

8.1.2.4. Atliktas vaikų pasiekimų 

(įsi)vertinimas parodė, kad  90 

proc. priešmokyklinio amžiaus 

vaikų prioritetinių pasiekimų 

sričių vaikų kasdienių gyvenimo 

įgūdžių bei emocijų suvokimo ir 

raiškos ugdymo pagerėjo (2021 

m. gegužės mėn.). 

 

8.1.3.1. Sudarytos sąlygos 

organizuoti SKU veiklas 

gerinant vaikų prioritetines 

pasiekimų sritis (2021 m. spalio 

mėn.). 

Ugdymas(is) 

8.2. Papildyti ugdymo 

turinį edukacinėmis 

kryptimis.   

 

8.2.1. Psichinės ir fizinės vaiko 

sveikatos stiprinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.2. Švietimo pagalbos 

organizavimas vaikų 

prioritetinių pasiekimo sričių ir 

kompetencijų tobulinimui. 

 

 

8.2.1.1. Respublikinio projekto 

„Žaidimai moko“ vykdyta ne 

mažiau nei 10 priemonių (2021 

m. gruodžio mėnuo). 

8.2.1.2. Įgyvendintos sveikatos 

stiprinimo programos „Augu 

sveikas ir laimingas“ visos 2021 

metų plano priemonės (2021 m. 

gruodžio mėn.). 

8.2.1.3. Parengtas inovacijų 

projektas „Sveikatos keliu“ 

(2021 m. sausio mėn.). 

8.2.1.4. Respublikinio projekto 

„Sveikata visus metus 2021“ 

vykdyta ne mažiau 10 priemonių 

(2021 m. gruodžio mėn.). 

 

8.2.2.1. Įkurtos vaikų 

nusiraminimo mini erdvės 

penkiose darželio grupėse (2021 

m. balandžio mėn.). 

8.2.2.2. Parengtas Šiaulių 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.3. STEAM veiklų 

organizavimo plėtojimas. 

 

lopšelio-darželio „Ežerėlis“ 

švietimo pagalbos vaikui teikimo 

tvarkos aprašas (2021 m. vasario 

mėn.). 

8.2.2.3. Parengtas ir vykdytas 

ankstyvajame amžiuje kalbos ir 

emocijų raiškos projektas, 

apjungiantis 18 proc. ugdytinių 

(2021 m. lapkričio mėn.). 

  

8.2.3.1. Vykdyti 85 proc. 

pedagogų mokymai dirbti su 

projekto „Inovacijos vaikų 

darželyje“ modeliais (2021 m. 

rugpjūčio mėn.). 

8.2.3.2. Vykdytos trys atviros 

pedagogų STEAM veiklos (2021 

m. lapkričio mėn.). 

8.2.3.3. Įvykdyta STEAM 2021 

metų plano 100 proc. veiklos 

priemonių (2021 m. gruodžio 

mėn.).   

Ugdymo(si) aplinka 

8.3. Modernizuoti 

ugdymo(si) aplinką ir 

užtikrinti sveikas ir 

saugias ugdymo(si) 

sąlygas. 

 

8.3.1.  Išplėtotos vaikų ugdymo 

sąlygos.  

 

 

8.3.2. Ugdymo(si) priemonių 

atnaujinimas. 

 

 

8.3.1.1. Įkurta papildoma 

ikimokyklinio amžiaus vaikų 

grupė (2021 m. rugpjūčio mėn.). 

 
8.3.2.1. Atnaujinta 7 proc. 

ugdymo priemonių (2021 m. 

lapkričio mėn.). 

Lyderystė ir vadyba 

8.4. Atsakingos ir 

besimokančios 

bendruomenės kūrimas. 

 

8.4.1. Bendruomenės narių 

pilietiškumo stiprinimas. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 8.4.2. Pedagogų IT, profesinių 

ir asmeninių kompetencijų 

tobulinimas. 

 

 

 

 

8.4.1.1. Dalyvauta  labdaros 

paramos, pilietinėse  akcijose, 

apjungiančiomis ne mažiau 60 

proc. ugdytinių, 50 proc. tėvų, 90 

proc. pedagogų (2021 m. 

gruodžio mėn.). 

8.4.1.2. Teikta pagalba lopšelį-

darželį lankančių vaikų šeimoms, 

patiriančioms socialinę atskirtį. 

(2021 m. gruodžio mėn.). 

 

8.4.2.1. Ištirtas pedagogų 

kvalifikacijos kėlimo poreikis ir 

100 proc. pedagogų dalyvauta 

kvalifikacijos kėlimo renginiuose 

(2021 m. gruodžio mėn.). 

 



8.4.3. Pedagogų gerosios darbo 

patirties sklaida. 

8.4.3.1. Organizuotas 

respublikinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogų patirties sklaidos 

forumas   „Emocijų suvokimas ir 

raiškos ugdymas“ (2021 m. 

gegužės mėn.).  

  

 

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

neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 
 

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

9.2. Keisis arba nebus priimti teisės aktai. 

9.3. Negautas finansavimas. 

9.4. Paskelbtas karantinas. 

 

 

______________________ 


