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1. Einamųjų metų užduotys 

         (nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar 

nustatytos užduotys įvykdytos) 

1. Užtikrinti sąlygas 

ugdymo(si) turinio 

įgyvendinimui. 

1. Ugdymo turinio programa 

bus orientuota į visuminį vaiko 

ugdymą. Tikslai ir turinys 

atitiks vaikų amžių, poreikius, 

galimybes ir interesus. 

2. Ugdymo turinio planavimas 

bus nuoseklus, atspindės 

ugdymo programos turinį, 

aiškiai orientuotas į rezultatą.  

 

 

 

3. Lopšelio-darželio 

bendruomenės nariai bus 

įtraukti į ugdymo procesą.  

 

1. Ugdymas vykdomas pagal 

atnaujintas IU, PU programas ir 

pasirinktus 4 ugdymo modelius. 

 

 

 

2. Atnaujintos 2 vaikų pasiekimų ir 

pažangos vertinimo formos, siekiant 

užtikrinti kiekvieno vaiko pažangą. 

Vykdomas ugdytinių pasiekimų 

vertinimas pagal amžiaus tarpsnius. 

Vykdomas ugdomosios veiklos 

stebėjimas per metus ne mažiau nei 2 

kartus. 

3. Skatinamas pedagogų kūrybišku-

mas, dalyvaujant įvairiuose rengi-

niuose per metus ne mažiau kaip 2 

kartus.  

4.  Vykdomas  bendravimas ir 

bendradarbiavimas su ugdytinių 

šeimomis. Dalyvaujama ir/ar 

organizuojami  rajono, regiono ir 

šalies ugdomieji renginiai-projektai 

ne mažiau kaip 1 kartą per metus. 

2. Edukacinių erdvių 

atnaujinimas ir 

modernizavimas. 

1. Vidaus ir išorės aplinka bus 

atnaujinta, naudojama 

tikslingai, tvarkoma  pagal 

diegiamos metodikos 

reikalavimus, atitiks vaikų 

amžių ir poreikius. 

1. Vidaus  aplinkos renovuotos, 

atnaujintos per 1 metus. 

2. Atnaujintos 4 grupių ugdymo 

erdvės naujais žaislai, ugdymo 

priemonėmis. 

3. Įsigyti 4 kompiuteriai ugdymo 

grupėms. 

4. Įsigyti 4 daugiafunkciniai 

spausdinimo ir kopijavimo aparatai 

grupėms. 

5. Įdiegtos  interneto prieigos visose 4 

lopšelio-darželio erdvėse.  



 

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

turėti neigiamos įtakos šių užduočių įvykdymui) 

 

1. Žmogiškųjų išteklių trūkumas. 

2. Teisės aktų pokyčiai. 

3. Nedarbingumas dėl ligos, pasyvi bendruomenė. 

__________________________  

 
 

 

6. Atnaujinti baldai meninio ugdymo 

ir sporto inventoriaus 1 kabinete. 

3. Skatinti bendravimą ir 

bendradarbiavimą, 

ugdant bendruomenės 

narių, fizinį aktyvumą, 

sveiką gyvenseną. 

1. Įstaigos bendruomenė bus 

aktyvesnė, veiklesnė.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Šeimos nariai, darbuotojai 

aktyviau  įsijungs į vaikų 

ugdymo procesą, estetiškos 

aplinkos kūrimą. Pagerės 

bendravimo kultūra ir 

informavimas. 

1. Dalyvauta sveikatą stiprinančių 

mokyklų tinklo veikloje 40 

bendruomenės narių.  

2. Vykdytos 2 projektinės veiklos su 

Voškonių kaimo bendruomene. 

Bendrauta ir bendradarbiauta su 

socialiniais partneriais įvairiais būdais 

ir formomis. 

3. Rengtos 3 įvairios sportinės 

pramogos, skatinančios fizinį vaikų 

aktyvumą. 

4. Vykdytas ugdytinių tėvų švietimas 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo, bei  sveikatinimo 

klausimais. Ne mažiau kaip 2 kartą 

per metus. 

5. Vykdyta prevencinė veikla, 

programos, pagal poreikį. 

6. Sukurtos 4 grupių Facebook 

paskyros, siekiant  sukurti veiksmingą 

bendruomenės informavimo ir 

bendravimo sistemą. 

 


