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2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
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Šiauliai 
 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

2019-ųjų metų tikslas, 

uždaviniai, priemonės 

Siekiniai (rezultato 

vertinimo, produkto 

kriterijaus pavadinimas 

ir mato vienetas) 

Siekinių įgyvendinimo faktas 

1. Tikslas. Tenkinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo poreikius Šiaulių lopšelyje-

darželyje „Pasaka“  

1.1. Uždavinys. Vykdyti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą ir pagerinti ugdytinių 

pasiekimus. 

1.1.1. Suteiktas ikimokyklinis, 

priešmokyklinis ugdymas ir 

pasiekta ugdytinių pažanga. 

Grupių ir ugdytinių 

skaičius 10/185.  

Suformuotos 10 grupių, ugdymas 

suteiktas 186 ugdytiniams.  

Ugdytinių pažangos 

pokytis 0,5 balo. 

Ugdytinių pažangos pokytis 0,55 

balo. 

Pasiekti ugdytinių 

brandumą mokyklai  

100%. 

Ugdytinių branda mokyklai –  

100 %. 

Pagalbos vaikui 

specialistų paslaugų 

prieinamumas – 100%. 

Vaikams suteikta savalaikė 

švietimo pagalba 100%. Priimtas 

naujas logopedas - 0,5 et., 

teikiamos psichologo paslaugos 

0,5 et., vykdomi logoritmikos 

užsiėmimai. 

Atnaujintos ugdymo(si) 

priemonės -5 %. 

 

Ugdymo priemonės atnaujintos 

6,6%. 

Įsigyti priemonių elgesio 

įpročių formavimui. 

Įsigytos 32 priemonės ugdytinių 

elgesio įpročiams formuoti (9% 

nuo visų įsigytų priemonių). 

1.1.2. Patenkinti neformaliojo 

ugdymo poreikį. 

Patenkintas neformaliojo 

ugdymo poreikis – 60%. 

Neformaliojo ugdymo poreikis 

patenkintas 65 %. 

1.2. Uždavinys.Taikyti inovatyvius ugdymo metodus, ugdant aktyvią ir kūrybingą asmenybę. 

1.2.1. Įgyvendinti edukacinius 

projektus. 

Įgyvendinti edukaciniai 

projektai -15 vnt. 

Įgyvendinta 17 projektų: 

tarptautinių-11, respublikinių, 

regioninių-6 edukacinių projektų. 

Įgyvendinti „Mąstymo 

mokyklos“ projekto planą 

–įtraukta 20 pedagogų. 

Įgyvendintas „Mąstymo 

mokyklos“ projektas planas 2019 

metams, dalyvavo 22 pedagogai. 

Įgyvendinti tarptautinį 

Erasmus+ projektą, per 2 

metus įsisavinti projekto 

finansavimą. 

Projektas įgyvendinamas pagal 

veiklos planą, įsisavinta 78%, liko 

– 22% lėšų. 
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Parengti investicinio 

projekto aprašymą siekiant 

sutvarkyti lauko takelius ir 

įrengti edukacines zonas. 

Parengtas investicinio projekto 

aprašymas, pateiktas Šiaulių 

miesto savivaldybei, finansavimas 

negautas. lauko edukacinės zonos 

buvo tobulinamos įstaigos 

lėšomis. 

Įgyvendinti įstaigos 

edukacinius projektus -1. 

2019 metais įgyvendintas įstaigos 

edukacinis projektas „Mažais 

žingsneliais po Europą“. 

1.2.2. Taikyti inovatyvius 

ugdymo metodus. 

Parengti projekto paraišką 

ugdymo turinio kaitai, 

įtraukta 16 pedagogų. 

Parengta projekto paraiška, gautas 

projekto „Kryptingas vaikų 

mokymosi mokytis kompetencijų 

ugdymas taikant „Mąstymo 

įpročių“ metodą“ finansavimas -

116876,05 Eur. Į projekto 

įgyvendinimą įtrauktos 5 įstaigos, 

dalyvauja 16 įstaigos pedagogų. 

Įgyvendinti STEAM 

integravimo į ugdymą 

planą, į veiklas įtrauktų 

ugdytinių skaičius - 135. 

Parengtas ir įgyvendintas STEAM 

veiklų planas, į veiklas įtraukti 

135 ugdytiniai iš jų 60 STEAM 

veiklose dalyvavo sistemingai. 

Įgyvendinti edukacinių 

išvykų ir renginių planą, 

renginių skaičius 50/20. 

Įgyvendintas edukacinių išvykų ir 

renginių planas: 66 išvykos ir 21 

renginys. 

1.2.3. Vykdyti pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimą(si). 

Pedagogų dalyvavimas 

kvalifikacijos 

tobulinimo(si) 

renginiuose  

Pedagogui vidutiniškai 

tenkantis  renginių sk. -3. 

Pedagogai dalyvavo vidutiniškai 

4,8 kvalifikacijos tobulinimo(si) 

renginiuose. 

2. Tikslas. Stiprinti Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“ materialinę ir techninę bazę. 

2.1.Uždavinys. Užtikrinti lopšelio-darželio „Pasaka“ funkcionavimą.  

2.1.1. Užtikrintas įtaigos 

funkcionavimas. 

Užtikrintas įstaigos 

funkcionavimas 100 %.  

Užtikrintas įstaigos 

funkcionavimas 100 % . 

2.1.2. Įgyvendinti investiciniai 

projektai. 

Įgyvendintas landšafto 

tvarkymo investicinis 

projektas -1 vnt. 

Įgyvendintų investicinių projektų 

nebuvo. 

Įgyvendintas pastato 

rūsio kapitalinio remonto 

investicinis projektas -1 

vnt. 

Įgyvendintų investicinių projektų 

nebuvo. 

Įgyvendintas energijos 

vartojimo efektyvumo 

didinimo investicinis 

projektas -1 vnt. 

Įgyvendintų investicinių projektų 

nebuvo. 

Įgyvendintas įstaigos 

teritorijos dangų ir 

įvažiavimo sutvarkymo 

investicinis projektas -1 

vnt. 

Įgyvendintų investicinių projektų 

nebuvo. 

2.1.3.Atliktas vidaus patalpų Darbuotojų higieninių ir Suremontuotas personalo tualetas, 
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remontas. poilsio sąlygų gerinimas 

– 2 patalpų remontas. 

buhalterio kabinetas. 

Atliktas grupės remontas-

1 vnt. 

Atliktas „Viščiukų“ grupės 

remontas. 

2.2. Uždavinys. Tobulinti ir modernizuoti ugdymo aplinką. 

2.2.1. Įsigytos priemonės. Įsigyta planšetinių 

kompiuterių – 10 vnt. 

Įsigyta planšetinių kompiuterių – 

10 vnt. 

Įsigytos interneto ryšio 

perdavimo priemonės – 5 

vnt. 

Įsigyta interneto ryšio perdavimo 

priemonių – 5 vnt. 

Įsigyti vystymo stalai-3 

(vnt.) 

Įsigyti 3 vystymo stalai vaikų iki 

3 m. grupėse. 

 Įsigyta baldų komplektų 

– 2 vnt. 

Įsigyta baldų komplektų – 2 vnt. 

 

2019 m. veiklos plano įgyvendinimo analizė 

1.Organizuojant  ugdomąjį procesą ir  tenkinant vaiko ugdymosi poreikius atlikti darbai ir pasiekti 

teigiami pokyčiai: 

1.1. Siekiant pagerinti vaikų pasiekimus visose grupėse buvo taikomi „Mąstymo mokyklos“ 

įpročiai: problemų sprendimas ir klausinėjimas, savaitės veiklų planavimas vykdomas atsižvelgiant į 

vaikų pasiekimus ir  savaitės refleksiją naudojant „Mąstymo mokyklos“ žemėlapius, įsigyta naujų 

ugdymosi priemonių. Ugdytinių pasiekimai vertinami du kartus per mokslo metus, vadovaujantis 

Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“ Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu. Vaikų 

pasiekimų ir pažangos suvestinių duomenų analizė rodo, kad pažangą padarė 100 % ugdytinių, 

pasiekimų pažangos pokytis buvo 0,6 balo. 

1.2.Užtikrinant kokybišką ugdomąją veiklą buvo atlikti 47 pedagoginio darbo stebėjimai ir 

aptarimas pagal 8 veiklos aspektus (ugdymo proceso organizavimas, mąstymo mokyklos koncepcijos 

atitikimas ugdymo procese, vaikų įsivertinimo organizavimas, ugdomosios veiklos organizavimas 

lauke, ugdomosios veiklos planavimas, individualių užduočių vaikams planavimas, švenčių, pramogų, 

renginių organizavimas, ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimas bei pedagogų objektyvumas 

vertinant vaikus). Jauniesiems pedagogams tinkamai organizuoti veiklą padėjo paskirti 5 mentoriai. 

1.3. Ugdymo turinio tobulinimo grupė sukūrė veiksenas 4 pasakoms. Ugdymo turinio kaitai 

įgyvendinti parengtas ir finansuotas ir kartu su partneriais pradėtas įgyvendinti projektas „Kryptingas 

vaikų mokymosi mokytis kompetencijų ugdymas taikant „Mąstymo įpročių“ metodą“ įgyvendinimui, 

1.4. Praturtindami ugdomąjį procesą ir tenkindami ugdytinių poreikius įgyvendinome Erasmus+ 

projekto „Sharing time, connecting learning“ 2020 metų planą. Įsimintinas partnerių vizitas Lietuvoje: 

7 grupėse jie vedė užsiėmimus, vaikai susipažino su skirtingomis kultūromis,  pasimokė užsienio 

kalbos pasisveikinimo žodžių. Į veiklas buvo įtraukti ir ugdytinių tėveliai. 

1.5. Teikiant neformaliojo ugdymo paslaugas buvo atliktas neformaliojo ugdymo paslaugų 

kokybės tyrimas, jame dalyvavo 47 ugdytinių tėveliai, paaiškėjo, kad labiausiai tėvų lūkesčius kaip ir 

prieš metus atitiko kūno kultūros užsiėmimai, mažiausiai – vaidybos, tačiau visų užsiėmimų vertinimai 

pakankamai aukšti - virš 4 balų (penkiabalėje sistemoje). 31% respondentų rekomenduoja palikti jau 

esamus užsiėmimus. Papildomai tėveliai pageidautų dailės, šiuolaikinių šokių užsiėmimų, 

konstravimo, robotikos bei futbolo, karate ar jogos nemokamų užsiėmimų.  

Neformaliojo ugdymo veiklose (mokamose ir nemokamose) dalyvavo 65% ugdytinių.  

Papildomai organizuoti gabių ugdytinių meninei raiškai užsiėmimai, juose dalyvavo 30% 

ugdytinių. 

1.6. Įgyvendinta tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“ priešmokyklinio 

ugdymo grupėje, programoje dalyvavo 18 vaikų. Kitose grupėse įgyvendintos socialinių įgūdžių 

programos „Per mokslo kalnus“ ir praktinis vadovas ikimokyklinio amžiaus vaikų emocijų suvokimui 

ir raiškai ugdyti. 

2.Teikiant savalaikę ir sistemingą švietimo pagalbą kiekvienam vaikui, kuriam nustatyti 

specialieji ugdymosi poreikiai atlikti šie darbai: 
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2.1 logopedo pratybas lankė 46 ugdytiniai. Kalba ištaisyta 9 vaikams (19,6 proc.), kalba 

nevisiškai ištaisyta 35 vaikams (76,1 proc.), nepakito kalbos lygmuo 2 vaikams (4,3 %). 1 vaikas retai 

lankė užsiėmimus, turi didelius specialiuosius ugdymo poreikius yra kitakalbis.  

Specialiojo pedagogo pratybas 2018-2019 m. m. lankė 5 ugdytiniai. 1 ugdytiniui sutrikimas 

pašalintas. 

Grupinius judesio korekcijos užsiėmimus lankė 28 ugdytiniai. Ištaisyta motorika 2 ugdytiniams, 

pakoreguota 5 ugdytiniams, nežymiai pakoreguota – 13 ugdytiniams, nepakoreguota – 8. 

Socialinė pedagogė dirbo su 17 ugdytinių, kuriems reikalinga soc. pedagogo pagalba, bendravo 

su socialinės rizikos šeimomis, teikė šioms šeimoms pagalbą. Vyko individualūs pokalbiai. Pravesti 3 

grupiniai užsiėmimai tėvams.  Metų pradžioje buvo 3 socialinės rizikos šeimos, metu gale liko viena. 

Grupinių veiklų vaikams – 188 bei  individualių veiklų - 277. Parengta 10 pagalbos vaikui planų. 

Nuo 2019 m. vasario mėn. papildomai įdarbintas logopedas 0,5 et, 2 mokytojų padėjėjai, 

teikiamos psichologo paslaugos (2019-11-14 pasirašytas papildomas susitarimas su Nacionaline 

švietimo agentūra). 

2.2. Įvyko integruotas specialiojo pedagogo, logopedo, judesio korekcijos mokytojo ir socialinio 

pedagogo užsiėmimas, siekiant specialiųjų poreikių vaikams suteikti galimybę patirti sėkmę bei padėti 

susivokti realaus gyvenimo kontekste. Įvyko 30 logoritmikos užsiėmimų, kuriuos vedė logopedas kartu 

su meninio ugdymo mokytoju 10 ugdytinių turinčių logopedinių sutrikimų. 

2.3.Įstaigai atlikus 2019 metų veiklos savianalizę, nustatytas įstaigos veiklos kokybės įvertinimo 

lygis 3,69. Veiklos vertinimo grupė atliko tyrimą „Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“ tėvų ir pedagogų 

požiūris apie teikiamą pagalbą ugdytiniams“, dauguma 94,4 pedagogų ir 100% mano, kad yra aiškūs 

susitarimai dėl pagalbos specialiųjų poreikių vaikų ugdymui. 78,7 % tėvų teigia, kad pagalbos užtenka, 

62% tėvų ir 67% pedagogų mano, kad tėvai noriai dalyvauja įstaigos organizuojamuose 

šviečiamuosiuose renginiuose. Rekomenduojama intensyvesnė psichologinė pagalba šeimai, bei kad 

būtų teikiama  pagalba visiems specialiųjų poreikių vaikams. 

3. Skatinant vaikų pažinimo džiaugsmą ir taikant įvairesnius būdus jo poreikiams išsiaiškinti buvo 

įgyvendintos šios veiklos: 

3.1. Užtikrinant vaikų ugdymą per patirtį, ugdytiniai vyko į 66 edukacines išvykas. Tobulinant 

vaikų sveikatos saugojimo įgūdžius PUG ugdytiniams buvo suorganizuoti 8 kūno kultūros užsiėmimai 

vandenyje.  

3.2. Ugdytinių pažanga ir interesai aptarti grupių susirinkimuose, individualiuose pokalbiuose, 2 

visuotiniuose ugdytinių tėvelių susirinkimuose. 

3.3. Įgyvendinta projektinė veikla: 

11 miesto ir respublikos projektų:  

projektas „Pakuočių atliekų surinkimas Šiaulių miesto švietimo ir mokymo įstaigos, respublikinis 

projektas „Mes rūšiuojam“, sveikos gyvensenos projektas „Sveikatiada“, kūrybinis-meninis projektas 

„Aš – lietuvis (-ė)“, respublikinis projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“, eTwinning nacionalinis 

projektas „Matematika lauke: skaičiuoju, matuoju, mąstau“, respublikinis kūrybinis-meninis projektas 

„Žaidimų laukas“, respublikinis ikimokyklinio amžiaus vaikų etninis projektas „Elnias devyniaragis“, 

projektas-paroda „Ežerėlis skaito vaikams“, Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“ suorganizuotas ir 

įgyvendintas respublikinis projektas „Metų laikai“, Projektas „Tęsk“ 2018-2020 m..  

10 tarptautinių projektų: 

Erasmus+ projektas„Sharing time, connecting learning“ 2018-2020 m., „Kryptingas vaikų mokymosi 

kompetencijų ugdymas taikant „Mąstymo įpročių“ metodą“ 2019-2021 m., eTwinning projektas 

„Matematika lauke: skaičiuoju, matuoju, mąstau“, eTwinning projektas „In The World of Math“, 

eTwinning projektas „Through mountains of science“, Ugdymo plėtotės centro vykdomas Erasmus+ 

projektas „STEM School Label“,Tarptautinė veiklų savaitė „EUROPECODE WEEK 2019“, 

eTwinning projektas „Margaspalvis ruduo vaikų darželyje“, eTwinning projektas „Cheerful math“, 

eTwinning projektas „Sing a song for me“. 

1 įstaigos projektas „Mažais žingsneliais per Europą“. 

7 grupių projektai: „Per mokslo kalnus“, „Laiškas tau“ , „Mano sveiki dantukai“,  „Sveikuoliški 

kokteiliai“,  „Ir juoksis dantukai“ , „Kimochi‘s jausmų ugdymas“, „Parkas visais metų laikais“. 

3.4. Įstaigoje vyko 23 renginiai.  



5 

 

Ugdytiniai su pedagogais dalyvavo 10  miesto bei respublikos įstaigų surengtuose renginiuose:  

ŠU inicijuotas ir organizuotas, balandžiui - sveikatos mėnesiui skirtas, sveikatinimo renginys skirtas 

Šiaulių miesto bendrojo ikimokyklinio ugdymo institucijų bendruomenių nariams, ŠU inicijuotas ir 

organizuotas tarptautinei žmonių su negalia dienai paminėti skirtas renginys „Aš neabejingas, o tu?“, 

Vasario 16 d. minėjimas - koncertas Socialinių paslaugų centre, poezijos šventė „Nešu aš gražų žodį 

savo širdyje“ Filharmonijos salėje, „Tobulėjimo ir atradimų“ savaitė Šiaulių universitete, viktorina 

„Stebiu, tyrinėju ir atrandu“ Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje, 

tarptautinis konkursas Klaipėdoje, dalyvavo Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“ vaikų vokalo grupė 

„Pasakoriai“. Laimėta II – vieta, Šiaulių dienų 783, „Aš esu Šiauliai“ eisena, „Iš dainelių iš dainų 

vainiką Lietuvai pinu“, Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje Šv. Mišios 

skirtos vaikams.  

Dalyvauta 14 miesto bei respublikos įstaigų organizuotų konkursų, parodų: 

Ekologinis konkursas "Mano žalioji palangė", respublikinė paroda „Steam kūrybinė laboratorija: 

„Stebuklingas vanduo“, akcija „Kūrybinė STEAM savaitė darželyje“, respublikinės ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų edukacinių erdvių fotografijų paroda „Eglutės kitaip“, 

respublikinė idėjų mugė ,,Žaidžiu ir kalbu“, tarptautinė kūrybinių darbų virtuali fotografijų paroda 

,,Nors penkias minutes per dieną“, respublikinė paroda "Tuščiaviduriai velykiniai margučiai", 

respublikinė ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių ugdytiniams kūrybinių darbų paroda „Mano 

kojinytė gražiausia, mano kojinytė šilčiausia“, respublikinė kūrybinių darbų paroda „Tuščiaviduriai 

velykiniai margučiai“, respublikinė kūrybinių darbų fotografijų paroda „Velykos karpiniuose“, 

respublikinė erdvinių darbų paroda „Ganiau, ganiau...“, tarptautinis vaikų piešinių konkursas “Tau, 

mama“. Nominacija „Už spalvingiausią piešinį“, respublikinė kūrybine darbų paroda „Velykų 

atvirukas“, respublikinis piešinių konkursas „Mes rūšiuojam superherojus“. Laimėtas komisijos 

prizas. Tarptautinio B. Petchenik vardo Vaikų žemėlapių konkursas „Mums patinka žemėlapiai!“.  

Dalyvauta 10 akcijų bei iniciatyvoje: 

Šiaulių miesto ikimokyklinių įstaigų, bendrojo ir specialiojo ugdymo įstaigų akcija skirta tarptautinei 

negalios suvokimo dienai paminėti „Aš neabejingas, o tu?“, akcija „Pietinio sveikuoliai“, akcija 

„Mankštink kojas, kvėpuok švaresniu oru“, akcija „Sveikatos lobiai „Pasakoje“, akcija „Vandens laše 

stebuklai slypi“, akcija „Diena be automobilio“, akcija „Laimės keksiukai 2019”, Iniciatyva „Pyragų 

diena“, akcija „Judėjimas sveikatos labui“, akcija – „Savaitė be patyčių“. 

3.5. Formuojant įstaigos įvaizdį suorganizuotos 3 vaikų ir 1 pedagogų darbų meninių paroda 

galerijoje, suorganizuotas mokytojų dienos paminėjimas, įvairioms šventėms papuošti įstaigos langai,  

Parašyta 18 straipsnių, jie buvo publikuojami: socialiniame tinklapyje „Facebook“, www.pasaka.mir.lt, 

www.facebook.com/siauliulopselisdarzelispasaka, www.svietimonaujienos.lt , www.etaplius.lt, 

straipsniai publikuojami stenduose bendruomenei. 

3.6. STEAM dalykų integraciją vykdė visi pedagogai, 2 grupėse buvo naudojamos priemonės 

„Pykšt ir pokšt eksperimentai“, įgyvendintas STEAM veiklų planas, 2019 m. įstaiga gavo Europos 

STEM mokyklos pradedančiojo ženklelį už STEM veiklas įstaigoje, apdovanota Nacionaliniu 

eTwinning kokybės ženkleliu už puikią eTwinning projektų „Through mountains of science“, 

„Cheerful math“ veiklą. 

4. Vykdant pedagogų kvalifikacijos tobulinimą ir tėvų švietimą atlikti darbai: 

4.1. 2019 metais įstaigoje suorganizuota respublikinė metodinė praktinė konferencija „Alfa 

kartos PIN kodo beieškant“. Parengti ir pristatyti 25 pranešimai.  Įstaigoje buvo suorganizuoti 4 

seminarai ir paskaitos visiems pedagogams: „Alfa kartos PIN kodo beieškant“, „Kaip ikimokyklinio 

amžiaus vaikus išmokyti mąstyti ir spręsti problemas“, „Stresas ir jo įveikimo būdai“, „Mąstymo 

įpročiai“. Įstaigos pedagogai tobulino kvalifikaciją 115 seminarų bei konferencijų, gilino situacijų 

valdymo, darbo su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais žinias, metodinės veiklos organizavimo 

žinias, inovatyvių ugdymo metodų,  įstaigos įsivertinimo, edukacinių aplinkų kūrimo srityse, įgytas 

žinias ir įgūdžius pritaikė veikloje. 

4.2. Užtikrinant pedagogų, socialinių partnerių, tėvelių, senelių bendradarbiavimą buvo 

organizuojamos 25 atviros edukacinės veiklos. 

Vykdant edukacinį tėvų švietimą, išleistas informacinis-reklaminis lankstinukas (250 egz.), 

pravesta atvira veikla, suorganizuotos šeimos šventės, atvirų durų diena, teminiai pietūs su direktore, 2 

http://www.pasaka.mir.lt/
http://www.facebook.com/siauliulopselisdarzelispasaka
http://www.svietimonaujienos.lt/
http://www.etaplius.lt/
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bendruomenės susirinkimai, 3 paskaitos tėveliams „Kaip ikimokyklinio amžiaus vaikus išmokyti 

mąstyti ir spręsti problemas“, „Gyvenimas tarp ekranų“, „Kaip pakviesti vaiką valgyti?“ 

4.3. Buvo įgyvendintas bendradarbiavimo su socialiniais partneriais planas, suorganizuotas 

Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų „Pasaka“ susitikimas Plungėje. 

4.4. Parengta ir laimėta projekto „Kryptingas vaikų mokymosi mokytis kompetencijų ugdymas 

taikant „Mąstymo įpročių“ metodą“ paraiška. Projekte numatyta: pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, 

ugdymo turinio atnaujinimas, rekomendacijų kaip taikyti „Mąstymo mokyklos“ įrankius parengimas. 

4.5. Suorganizuota atvirų durų diena tėveliams, kurie dalyvavo pedagogų ir kitų specialistų 

atvirose veiklose, sužinojo kaip vyksta ugdymas darželyje, įsigilino į mąstymo mokyklos elementų 

taikymą ikimokykliniame amžiuje. 

4.6. įvyko 13 kolegialaus mokymosi veiklos, jas pedagogai aptarė ir teikė rekomendacijas veiklų 

tobulinimui. 

5. Užtikrinant įstaigos veiklą bei kuriant patrauklią, patogią, saugią ir funkcionalią ugdymosi aplinką 

buvo atlikti šie darbai ir veiksmai: 

Užtikrinant įstaigos funkcionavimą, pasitelkti papildomi asmenys, 2019 m. įstaigoje dirbo 10 

asmenų atliekantys visuomenei naudingą veiklą, jie padėjo įsirengti naujas grupes, atliko 

nekvalifikuotus statybos darbus, rūpinosi įstaigos švara, padėjo auklėtojų padėjėjoms grupėse.  

5.1. 2019 metais buvo sukurtos ar atnaujintos 8 darželio darbą reglamentuojančios tvarkos: 

„Tėvų informavimo ir švietimo tvarkos aprašas“, „Švietimo pagalbos teikimo vaikui veiksmingumo 

tvarkos aprašas“, „Krizės valdymo tvarkos aprašas“, „Poveikio priemonių taikymo netinkamai 

besielgiantiems ugdytiniams tvarkos aprašas“, „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą tvarkos aprašas“, „Darbuotojų darbo apmokėjimo 

sistemos aprašas“, „Incidentų darbe registravimo ir tyrimo tvarkos aprašas“, „Darbuotojų saugos ir 

sveikatos bei gaisrinės saugos instrukcijų rengimo ir instruktavimo  tvarkos aprašas“. 

5.2. Atnaujintos vidaus erdvės: perdažytos „Bitučių“ grupės sienos, suremontuotas darbuotojų 

tualetas, virtuvės, sandėlio patalpos. Atliktas „Viščiukų“ grupės remontas, įrengtas sensorinis 

koridorius. 

5.3. Įsigyta 10 liečiamų kompiuterių, 1 nešiojamas kompiuteris, 8 programuojamosios „bitės“ – 

„Bee-Bot“, šviečiantis staliukas,  6,6 % atnaujintos ugdymo priemonės grupių, muzikinių, 

kineziterapinių, socialinių įgūdžių ugdymo, logopedinių pratybų veiklų organizavimui. Įsigyti nauji 

baldai „Viščiukų“ grupėje. Įsigyta 22 nauji patalynės komplektai ir 22 rankšluosčiai,  švaros ir 

higienos priemonių, kanceliarinių priemonių, įsigyta 1 indaplovė, 20 lėkščių, 20 įrankių komplektų. 

5.4. Suorganizuoti civilinės saugos ir gaisrinės saugos mokymai, kuriuose dalyvavo 100% 

pedagogų. 

5.5. Atnaujinti ir pateikti šie investicinių projektų aptašymai: įstaigos teritorijos dangų ir 

įvažiavimo sutvarkymo, pastato rūsio kapitalinio remonto, energijos vartojimo efektyvumo didinimo. 

5.6. Atnaujinant lauko edukacinę erdvę, buvo sutvarkyta aikštelė vaikams iki 3 metų, pagaminti 

3 nameliai, pagaminti 4 suoliukai-staliukai.  

5.7. Internetinio ryšio kokybei pagerinti įsigytos 5 interneto perdavimo priemonės. 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 

(toliau – užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

Asmenybės ūgtis 

1.1.Gerinti 

ugdytinių 

1.1.1. Įsigytos 

priemonės 

sakytinės kalbos, 

1.1.1.1. Įsigytos 

ugdymo priemonės, 

kurių ne mažiau 20 % 

1.1.1.1.1. Įsigytos 

priemonės, iš jų:23% skirtos 

skaičiavimo ir matavimo, 
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pasiekimus, 

sakytinės kalbos, 

skaičiavimo ir 

matavimo bei 

problemų 

sprendimo srityse. 

skaičiavimo bei 

matavimo sričių 

ugdymui. 

 

1.1.2. Integruotas 

STEAM į ugdymo 

programą. 

 

1.1.3. 

Suorganizuoti 

pedagogų 

kvalifikacijos 

tobulinimosi 

renginiai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4. Patobulinti 

ugdytinių 

vertinimo ir 

įsivertinimo 

procesai. 

 

 

skirtos sakytinės 

kalbos, skaičiavimo 

bei matavimo sričių 

ugdymui. 

1.1.2.1. STEAM 

veiklose dalyvauja 20 

ugdytinių. 

 

1.1.3.1. Įvykęs 

kvalifikacijos 

tobulinimosi renginys 

skirtas mąstymo 

įpročių diegimui 

ugdymo procese, 

kuriame dalyvavo 

80% pedagogų, nuo 

2019-09-01 į ugdymą 

integruojami 

papildomi mąstymo 

įpročiai: klausimų 

kėlimas ir problemų 

suvokimas. 

1.1.3.2. Įvykęs 

pedagogų 

skaitmeninių 

kompetencijų 

tobulinimo 

kvalifikacinis 

renginys, kuriame 

dalyvavo 25% 

pedagogų. 

 

1.1.4.1.Organizuotas 

papildomas ugdytinių 

pasiekimų vertinimas 

sakytinės kalbos, 

skaičiavimo ir 

matavimo bei 

problemų sprendimo 

srityse. Rezultatai 

aptarti Pedagogų 

tarybos posėdyje. 

49,6% sakytinės kalbos 

sričių ugdymui. 

 

1.1.2.1.1. STEAM veiklose 

dalyvavo 60 ugdytinių. 

 

 

1.1.3.1.1. 2019-10-18 įvyko 

kvalifikacijos tobulinimosi 

renginys, dalyvavo 14 (iš 

16), 87,5% grupėse 

dirbančių pedagogų.  

Nuo 2019-09-01 į ugdymą 

integruojami papildomi 

mąstymo įpročiai: klausimų 

kėlimas ir problemų 

suvokimas. 

(Pedagogų tarybos posėdis 

2019-08-30 Nr. PTE-3) 

 

 

1.1.3.2.1. 32 % pedagogų 

per 2019 metus dalyvavo 

skaitmeninių kompetencijų 

tobulinimo 8 

kvalifikaciniuose 

renginiuose. 

 

 

 

 

1.1.4.1.1. Papildomas 

ugdytinių pasiekimų 

vertinimas vyko 6 grupėse, 

stebėta 30 vaikų, rezultatai 

ir rekomendacijos aptartos 

“Metodinės grupės 

susirinkime 2019-11-13 Nr. 

MGE-8 ir Pedagogų tarybos 

posėdyje 2019-12-19 Nr. 

PTE-4. 

1.1.4.1.2. Parengtas 

„Švietimo pagalbos teikimo 

vaikui veiksmingumo 

Šiaulių lopšelyje-darželyje 

„Pasaka“ tvarkos aprašas“, 

patvirtintas direktoriaus 

įsakymu 2019-10-23 

Nr.VE-82. 

Ugdymas(is) 

1.2. Teikti 

sistemingą ir 

veiksmingą 

1.2.1. Pasitelkti 

papildomi 

žmogiškieji 

resursai vaiko 

1.2.1.1. Įdarbintas 

papildomas  

logopedas 0,5 et. 

1.2.1.2. Įdarbinti 

1.2.1.1.1. Nuo 2019-02-

04papildomai įdarbintas 

logopedas 0,5 et. 

1.2.1.2.1.Įdarbinti 2 
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švietimo pagalbą 

kiekvienam vaikui. 

 

 

 

pažinimui ir 

pagalbos vaikui 

organizavimui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Parengta 

paraiška 2014–

2020 metų Europos 

sąjungos fondų 

investicijų veiksmų 

programos 9 

prioriteto 

„Visuomenės 

švietimas ir 

žmogiškųjų išteklių 

potencialo 

didinimas“ 09.2.1-

ESFA-K-728 

priemonės projekto 

„Ikimokyklinio ir 

bendrojo ugdymo 

mokyklų veiklos 

tobulinimas“ . 

mokytojų padėjėjai  

specialiųjų poreikių 

vaikų ugdymo 

procesui pagerinti. 

 

 

 

 

1.2.1.3. Nuo  

2019-09-01 įdarbintas 

psichologas. 

 

 

 

 

1.2.1.4. Suteikta 

švietimo pagalba 

100% ugdytinių. 

 

1.2.2.1. Iki 2019-01-

28 pateikta 

paraiškasiekiant 

patobulinti ugdymo 

turinį, integruojant 

mąstymo mokyklos 

principus. 

 

mokytojų padėjėjai. Jie 

dirba grupėse, kuriose yra 

didelių specialiųjų poreikių 

vaikų ir jiems diagnozuoti 

kompleksiniai raidos 

sutrikimai.  

Padėjėjai padeda integruotis 

ir aktyviai ugdytis. 

1.2.1.3.1. Nuo 2019-12-02 

su Nacionaline švietimo 

agentūra atnaujintas 

susitarimas Nr. 3ESF3-229 

„Dėl darbo vietos 

psichologui suteikimo“ 

 iki 2020-12-31. 

1.2.1.4.1.švietimo pagalba 

suteikta 100% ugdytinių. 

 

 

1.2.2.1.1. Pateikta paraiška 

ir gautas 116876,05 Eur 

finansavimas 2019-2021 m. 

projekto „Kryptingas vaikų 

mokymosi mokytis 

kompetencijų ugdymas 

taikant „Mąstymo įpročių“ 

metodą“ įgyvendinimui.  

Ugdymo(si) 

aplinka 

1.3. Modernizuoti 

lauko ir vidaus 

ugdymo erdves. 

 

1.3.1.  Įrengtos 

papildomos 

patalpos tiriamajai 

veiklai. 

 

 

1.3.2. Parengti 

investiciniai 

projektai įstaigos 

veiklos gerinimui. 

 

 

1.3.1.1. Įrengta 

laboratorija STEAM 

veiklų organizavimui. 

 

 

 

1.3.2.1. Parengtas ir 

Šiaulių miesto 

savivaldybei  iki 

2019-07-01 pristatytas 

investicinio projekto 

aprašymas. 

 

1.3.1.1.1. Dalinai įrengta 

laboratorija STEAM veiklų 

organizavimui. 

1.3.1.1.2. Įrengta erdvė 

sensorikos stimuliacijai 

(sferiniai veidrodžiai ir 

sensorinis apšvietimas). 

1.3.2.1.1. Parengti ir 

atnaujinti  investicinių 

projektų aprašymai: 

energijos vartojimo 

efektyvumo didinimo, 

kapitalinio rūsio remonto, 

lauko edukacinių aplinkų 

kūrimo. 
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1.3.2.1.2. Demontuoti 

nesaugūs, išpuvę rąstai, 

medinė čiuožykla ir 

nefunkcionuojantis 

cementinis lauko baseinas. 

Perkeltas akmuo, įsigyta 

dekoracija „Gyvybės 

medis“.  

Pagaminti suoliukai aplink 

medžius (3 vnt.),  medinės 

palapinės (3 vnt.), lauko 

domino, įsigyti futbolo 

vartai (2 vnt). 

Gyvenimas 

mokykloje 
1.4. Plėtoti 

bendruomenės 

narių dalyvavimą 

ugdymo procese. 

 

1.4.1. Įgyvendinta 

neformaliojo 

ugdymo plėtra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2. Patobulintas 

tėvų švietimas ir 

įtraukimas į 

įstaigos veiklą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.1. Atlikta tėvų 

apklausa dėl 

neformaliojo ugdymo 

poreikio ir vertinimo. 

Rezultatai paviešinti 

bendruomenei ir 

panaudoti siūlant  

2019-2020 m.m. 

neformaliojo ugdymo 

užsiėmimus.  

1.4.1.2. Ne mažiau 

kaip 50 % tėvų 

vaikams parinks 

asmeninės raiškos 

būrelius. 

1.4.2.1. Atlikta tėvų 

apklausa ir 

suorganizuoti tėvų 

švietimo renginiai 

(paskaita ir atvira 

veikla) iki 2019-06-

01, kuriuose dalyvavo 

ne mažiau 20% 

ugdytinių tėvų. 

 

 

1.4.2.2. Suorganizuoti 

„Teminiai pietūs“, 

dalyvavo 10 tėvų. 

 

 

1.4.2.3. Įgyvendintas 

tarptautinio projekto 

Erasmus+ „Sharing 

time, connecting 

learnings“ etapas. 

 

 

1.4.1.1.1. 2019-05-24 atlikta 

tėvų apklausa, 32% 

respondentų nurodė, kad 

neformaliojo ugdymo 

poreikis yra visiškai 

patenkintas, kiti pateikė 

pasiūlymų į kuriuos buvo 

atsižvelgta bei  

informuoti NVŠ teikėjai. 

 

1.4.1.2.1. 2019-2020 m.m. 

papildomus neformaliojo 

ugdymo užsiėmimus lanko 

65% ugdytinių. 

 

1.4.2.1.1. Atlikta tėvų 

apklausa dėl paskaitos 

temos, pasirinkta „Vaikų 

mokymas mąstyti ir spręsti 

problemas“, kuri įvyko 

2019-05-06. Paskaitoje 

dalyvavo 37, 2019-04-18 

atviroje veikloje – 15 

tėvelių, tai sudaro 28% 

ugdytinių tėvų. 

 

1.4.2.2.1. 2019-02-13, 10 

ugdytinių tėvų dalyvavo 

„Teminiuose pietuose“ ir 

diskutavo apie kokybišką ir 

subalansuotą mitybą. 

1.4.2.3.1. įgyvendintas 

tarptautinio projekto 

Erasmus+ „Sharing time, 

connecting learnings“ etapas, 

2019-06-03/05 įvyko 

projekto partnerių vizitas 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.Įrengtos papildomos patalpos tiriamajai 

veiklai. 

 

Tik dalinai įrengta (įsigytos specialios žaliuzės, 

priemonės, įranga) laboratorija STEAM veiklų 

organizavimui dėl darbuotojo, atsakingo už 

patalpų remontą nedarbingumo (nedarbingumo 

trukmė - 4 mėn.). 
 

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

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1.Įrengtos papildomos patalpos tiriamajai veiklai. 

 

Įrengta erdvė sensorikos stimuliacijai 

(sferiniai veidrodžiai ir sensorinis 

apšvietimas), kuria naudojasi logopedai 

ir specialusis pedagogas organizuodami 

užsiėmimus vaikams turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių. 

3.2.Dalyvavimas projekto  Nr. 0.2.1-ESFA-V-706-

03-0001 „Neformaliojo vaikų švietimo, 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo 

mokyklų vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir 

plėtotė“ veiklose. 

 2019-03-28 dalyvavau Nacionalinės 

mokyklų vertinimo agentūros 

(NMVA) organizuojamoje 

diskusijoje apie ikimokyklinės 

įstaigos veiklos įsivertinimo patirtį 

Šiauliuose; 

 2019-05-21/25 dalyvavau (NMVA) 

organizuotoje stažuotėje Berlyne; 

 2019-05-31 dalyvavau stažuotės 

Berlyne (NMVA) rezultatų 

pristatyme; 

 2019-10-09 dalyvavau (NMVA) 

organizuojamoje diskusijoje apie 

ikimokyklinės įstaigos veiklos 

įsivertinimo patirtį Šiauliuose. 

3.3. Dalyvavimas „STEM school label“  projekte. 

 

„STEM School Label“ iš dalies finansuojama pagal 

Europos Sąjungos „Erasmus+“ programą (dotacijos 

sutartis Nr. 2017-1-BE02-KA201-034748) 

 įstaigos veikla buvo pripažinta 

Europoje ir suteiktas 

„Competent“(pradedančiojo) 

ženklelis; 

 įstaiga buvo tarp 4  iš 16 projekte 

dalyvaujančių įstaigų iš Lietuvos ir 

tapo „STEM school label“ 

ambasadore; 

 2019-09-20/21 kartu su socialine 

pedagoge dalyvavau mokslo 

dirbtuvėse Briuselyje “33rd Science 

Projects Workshop in the Future 

Classroom Lab“, nagrinėjo STEM 

modelio integravimą į ugdymo 

procesą bei dalijosi patirtimi; 

 Patirtis siekiant „STEM school 

label“ skleista 2 respublikinėse 

konferencijose, rengiant pranešimus 

ir straipsnius. 

3.4. Dalyvavimas Nacionalinės švietimo agentūros  2019-08-19 pateikta paraiška dėl 
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įgyvendinamame projekte „Tęsk“ (kodas 09.2.1-

ESFA-V-727-01-0001) 

dalyvavimo projekte; 

 Nuo 2019-10-16 Šiaulių lopšelis-

darželis „Pasaka“ įsitraukia į 

projektą „Tęsk“ ir išbando pedagogų 

rengimo reglamente įteisintą, 

jauniems pedagogams privalomą, 

stažuotę darbo vietoje. 

 2019-11-03/09 vyko jaunų pedagogų 

mentorių stažuotė Suomijoje. 

 

4. Pakoreguotos praėjusių 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 

-------------    
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III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ 

TOBULINIMAS 
 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☒ 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. Komunikavimo užsienio kalba kompetencijos tobulinimas. 

6.2. Komandos formavimo ir valdymo kompetencijos tobulinimas. 
 

 

Direktorė        ____________      Neringa Baršauskienė  2020-01-20 

    
 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka direktorė 2019 metų 

veiklos užduotis įvykdė ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius, todėl Šiaulių lopšelio-

darželio „Pasaka“ direktorės 2019 metų veiklą siūlome vertinti „labai gerai“, o 2020 metais veiklą 

siūlome orientuoti į STEAM veiklų plėtojimą. 

 

Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“             __________              Kristina Simanauskienė 2020-01-30 

tarybos pirmininkė 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:_______________________________________  
 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos      __________                    Edita Minkuvienė 2020-02-07 

Žmonių gerovės ir ugdymo departamento 

Švietimo skyriaus vedėja 

 

Savivaldybės meras                                            __________             Artūras Visockas 2020-02-07 

 

 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 
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V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. Kitų metų užduotys 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Asmenybės ūgtis 

9.1. Stiprinti ugdytinių 

mokymosi mokytis 

kompetenciją. 

 

9.1.1. Įgyvendintas 

projekto „Kryptingas 

vaikų mokymosi mokytis 

kompetencijų ugdymas 

taikant „Mąstymo 

įpročių“ metodą“ 

įgyvendinimui“ 2020 m. 

planas. 

 

 

 

9.1.2. Įgyvendintas 

STEAM veiklų 2020 m. 

planas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.1.1. Įvykę pedagogų 

mokymai „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus  

vaikų mokymosi mokytis 

kompetencijos ugdymas (40 

val.), dalyvavo 16 pedagogų. 

9.1.1.2. Parengti 2 mentoriai. 

9.1.1.3. Sukurti ir išbandyti 

kriterijai ugdytinių mokymosi 

mokytis kompetencijos 

matavimui. 

9.1.2.1. Atlikta STEAM 

parengties savianalizė, 

nustatyta STEAM 

įgyvendinimo 2020 m. 

strategija, parengtas ir 

įgyvendintas planas. 

9.1.2.2. STEAM veiklose 

dalyvavo135 ugdytiniai. 

9.1.2.3. Pagerėję ugdytinių 

sakytinės kalbos, matematiniai, 

problemų sprendimo įgūdžiai.  

Atlikus rudeninį ir pavasarinį 

1-6 metų ugdytinių pasiekimų 

vertinimą, žemiausiai įvertintų 

sričių  pokytis - ne mažesnis 

nei 0,5. 

Ugdymas(is) 

9.2. Vykdyti sistemingą ir 

veiksmingąugdytinių socialinių, 

emocinių ir sveikatos saugojimo 

įgūdžių ugdymą. 

 

 

 

 

9.2.1. Įgyvendintas 

projekto „Sveika 

mokykla“ 2020 planas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.1.1. Įgyvendintas projekto 

„Sveika mokykla“ 2020 m. 

planas. 

9.2.1.2. Į projekto sveikatos 

stiprinimo veiklas įtraukta 

100% ugdytinių ir 10% tėvų. 

9.2.1.3. 5% pedagogų tobulino 

kvalifikaciją mokinių sveikatos 

stiprinimo klausimais. 

9.2.1.4. 10% padidintas 

ugdomųjų veiklų organizavimo 

dažnumas lauke. 

9.2.1.5. vykdyta stebėsena ar 

visi ugdytiniai kasdienei fizinei 

veiklai skiria ne mažiau kaip 60 
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9.2.2. Socialinių-

emocinių įgūdžių 

ugdymas. 

 

 

 

 

 

 

 

min. 

9.2.1.6. Pasirašyta 

bendradarbiavimo sutartis su 

plaukimo centru „Delfinas“ dėl 

kūno kultūros užsiėmimų 

organizavimo vandenyje. 

9.2.2.1. Suorganizuotas vaikų 

emocinės gerovės  metams 

skirtas renginys – „Savaitė be 

patyčių“. 

9.2.2.2. Pradėta taikyti 

„Kimoči“ socialinių įgūdžių 

ugdymo programa 1 grupėje. 

9.2.2.3. Sensoriniame 

koridoriuje suorganizuoti 

socialinių, emocinių įgūdžių 

ugdymo užsiėmimai, kuriuose 

dalyvavo 100% ugdytinių. 

9.2.2.4. Socialinis pedagogas 

tobulino kvalifikaciją bent 

viename kvalifikaciniame 

renginyje skirtame socialinių-

emocinių įgūdžių ugdymui. 

9.2.2.5. Įvyko paskaita-

diskusija tėvams apie vaikų 

agresyvumo prevenciją ir 

valdymą, kurioje dalyvavo 

10% tėvelių. 

Ugdymo(si) aplinka  

9.3. Modernizuoti lauko ir 

vidaus ugdymo erdves. 

 

9.3.1.  Įrengtos ir 

aprūpintos patalpos 

tiriamajai veiklai. 

9.3.2. Sukurtas naujas 

bevielio interneto zonų 

tinklas. 

9.3.3. Patobulinta sporto 

zoną. 

9.3.4. Sukurtas tyrinėjimų 

kampelis lauke. 

 

 

 

9.3.5. Parengti 

investicinių projektų 

aprašymai įstaigos 

veiklos gerinimui. 

 

9.3.1.1. Įrengta ir aprūpinta 

laboratorija STEAM veiklų 

organizavimui. 

9.3.2.1. Sukurta ne mažiau 10 

bevielio interneto ryšio zonų 

viduje ir 1 zona lauke. 

9.3.3.1. Įrengta papildoma 

gumuota aikštelė. 

9.3.4.1. Įrengtos 5 lysvės, 

purvo virtuvė, orų stebėjimo 

stotelė, vabzdžių namas, 

edukacinių priemonių 

sandėliavimo dėžės. 

9.3.5.1. Parengtas/atnaujintas ir 

Šiaulių miesto savivaldybei iki 

2020-07-01 pristatytas 

investicinio projekto aprašymas. 

Gyvenimas mokykloje 
9.4. Plėtoti bendruomenės narių 

dalyvavimą ugdymo procese.  

 

 

9.4.1. Patobulintas tėvų 

švietimas ir įtraukimas į 

įstaigos veiklą. 

 

 

 

 

9.4.1.1. Atlikta tėvų apklausa 

dėl neformaliojo ugdymo 

poreikio ir vertinimo. 

Rezultatai paviešinti 

bendruomenei ir panaudoti 

siūlant 2020-2021 m.m. 
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9.4.2. Įgyvendinta 

projektinė veikla. 

 

 

neformaliojo ugdymo 

užsiėmimus.  

(2020 m. gegužės mėn.) 

9.4.1.2. Ne mažiau kaip 50 % 

tėvų vaikams parinks 

asmeninės raiškos būrelius. 

9.4.1.3. Atlikta tėvų apklausa 

dėl paskaitos temos ir 

suorganizuoti tėvų švietimo 

renginiai (paskaita ir atvira 

veikla) iki 2020-06-01, 

kuriuose dalyvavo ne mažiau 

20% ugdytinių tėvų. 

9.4.1.4. Suorganizuoti 

„Teminiai pietūs“, dalyvavo 10 

tėvų. 

9.4.1.5. Bendruomenės 

psichikos sveikatos stiprinimo 

veiklose dalyvavo bent 10  

darbuotojų  ir 5 ugdytinių tėvai. 

9.4.2.1. Įgyvendintas 

tarptautinio projekto Erasmus+ 

„Sharing time, connecting 

learnings“ paskutinis etapas, 

pateikta projekto ataskaita. 

9.4.2.2. Ne mažiau 5 SKU 

veiklos fiksuotos Šiaulių 

miesto SKU modelio 

informacinėje sistemoje.  

Lyderystė ir vadyba 
9.5. Plėtoti tikslines 

partnerystes. 

 

 

9.5.1. Įvykdyti STEM 

School Label 

ambasadoriaus 

įpareigojimai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5.2. Projekto „Tęsk“ 

įgyvendinimas (Pagalba 

nepatyrusiam pedagogui). 

 

9.5.1.1.Sudarytos ne mažiau 5 

konsultavimo sutartys su 

mažesnę patirtį turinčiomis 

įstaigomis. 

9.5.1.2. Parengta ir vykdoma 

pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo 40 val. programa. 

9.5.1.3. Suorganizuota 

respublikinė STEAM mokyklų 

tinklo ikimokyklinio ugdymo 

įstaigas vienijanti metodinė 

konferencija. 

9.5.1.4. Pravestos praktinės 

dirbtuvės kitų įstaigų STEAM 

veiklų koordinatoriams. 

9.5.1.5. Sukurtos ne mažiau 2 

naujos partnerystės STEAM 

veiklų įgyvendinimui. 

9.5.2.1. Įstaigoje suorganizuota 

stažuotė kitų įstaigų jauniems 

pedagogams ir vadovams. 

9.5.2.2. Įstaigoje dirbančiam 

nepatyrusiam pedagogui skirti 
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mentoriai. 

 

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

neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

10.1.  

10.2.  

10.3.  

 

Savivaldybės meras                                            __________             Artūras Visockas 2020-02-07 

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo 

skyriaus siūlymas: 

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos      __________                    Edita Minkuvienė 2020-02-07 

Žmonių gerovės ir ugdymo departamento 

Švietimo skyriaus vedėja 

 

 

Susipažinau 

 

Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorė      __________              Neringa Baršauskienė 2020-02-07 

 


