
 

 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

8. Kitų metų užduotys 
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

8.1. Pritaikyti atnaujintą bendrąją 

priešmokyklinio ugdymo  

programą specialiųjų ugdymo(si) 

poreikių vaikams. 

 

8.1.1. Įstaigos 

bendruomenė 

supažindinta su bendrąja 

priešmokyklinio ugdymo  

programa. 

 

 

8.1.2. Mokytojai ir 

švietimo pagalbos 

specialistai išklausys 

reikiamus  mokymus ir 

kursus. 

 

 

 

 

8.1.3. Dauguma   

specialiųjų ugdymo(si) 

poreikių vaikų galės  

sėkmingai adaptuotis 

mokykloje.  

8.1.1. Iki 2022 m. rugsėjo mėn. 

pabaigos 80 proc. įstaigos 

bendruomenės narių   yra 

informuoti apie  

priešmokyklinio ugdymo  

tvarkos aprašo pakeitimus ir 

svarbias naujovės. 

 

8.1.2. 60 proc. mokytojų ir 

švietimo pagalbos specialistų 

iki metų pabaigos  dalyvaus 4 

seminaruose ar mokymuose,  

siekiant supažindinti su 

atnaujinta bendrąja 

priešmokyklinio ugdymo 

programa. 
 

8.1.4. iki 2022 m. gruodžio mėn. 

pedagogų tarybos posėdyje 

aptariami atnaujintos 

bendrosios priešmokyklinio 

ugdymo programos pritaikymo 

rezultatai. 

8.2. Siekti efektyvaus  

bendradarbiavimo su biudžetine 

įstaiga „Skaitlis“, tikslingai ir 

racionaliai vykdyti  finansinių ir 

materialinių išteklių valdymą. 

8.2.1. Vykdomas 

tarpinstitucinis 

konstruktyvus ir 

kolegialus 

bendradarbiavimas su 

biudžetine įstaiga 

„Skaitlis“. 

 

 

8.2.2. Finansiniai ir 

materialiniai ištekliai 

išnaudojami kokybiškai ir 

racionaliai.  

8.2.1. 100 proc. naujų einamųjų 

dokumentų taikymas. 

 

8.2.2. 100 proc. dokumentų, 

ataskaitų pristatytos laiku.  

 

8.2.2. Iki 2022 m. gruodžio 

mėn. nenumatomas biudžetinių 

lėšų trūkumas. 

 

 

8.3. Tęsti emociškai saugios ir 

sveikos ugdymui(si) palankios 

aplinkos kūrimą, palaikyti 

teigiamą bendruomenės 

mikroklimatą. 

 

8.3.1. Įstaigoje vyrauja 

psichologinei (emocinei) 

gerovei palanki kultūra.  

8.3.2. Ištirta vaikų  bei 

darbuotojų socialinė- 

emocinė būklė. 

8.3.1. Iki 2022 m. balandžio 

mėn. atliktas tyrimas  ,,Vaikų 

emocinės būklės nustatymas“. 

8.3.2. Iki 2023 m. rugsėjo mėn.  

parengtas darbuotojų 



tarpasmeninių santykių 

vertinimas.  

8.3.2. Iki 2022 m. gruodžio 

mėn. 70 proc. darželio 

darbuotojams organizuojami 

seminarai įstaigos mikroklimato 

gerinimo bei palankios 

emocinės gerovės kultūros 

skatinimo temomis. 

 

 

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

neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

9.1. Sergamumas (laikinas nedarbingumas). 

9.2. Ikimokyklinio ugdymo mokytojų ir švietimo specialistų stoka. 

9.3. Teisės aktų pasikeitimai. 

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: _____________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

Darželio tarybos pirmininkas            __________        Tatjana Kladko-Petrikienė 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                                     (vardas ir pavardė)                      (data) 
įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo /  

darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 
 

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: _____________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________               _________               ________________         __________ 
(valstybinės švietimo įstaigos savininko          (parašas)                        (vardas ir pavardė)                       (data) 
teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 

(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos; 
savivaldybės švietimo įstaigos atveju – meras) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

 

Susipažinau. 

____________________                 __________                    _________________         __________ 


