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ŠILALĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIOGELIS“ 
(švietimo įstaigos pavadinimas) 

 

Direktorė, Dalia Kutniauskienė 
(pareigos, vardas, pavardė) 

 

METINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS 

 

________________ Nr.___________ 
                                                                          (data) 

 

1. Einamųjų 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) 

1.1. Tobulinti ugdymo 

procesą, siekiant geresnio 

vaikų lankomumo  

Taikant įvairias sveikatinimo 

priemones pagerėjęs vaikų 

lankomumas, kuris padės 

siekti kiekvieno vaiko 

individualios pažangos  

1. Negauta pagrįstų skundų dėl 

švietimo paslaugų 

organizavimo, koordinavimo. 

2. Praleistų dienų skaičius, 

tenkantis vienam vaikui, 

nedidėjo ar sumažėjo 5 

procentais. 

3. Kūno kultūros pedagogas 

organizavo ne mažiau kaip po 

2 užsiėmimus kiekvienai 

grupei. 

4. Bendradarbiauta su Šilalės 

rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuru, 

derinant sveikatinimo veiklos 

planus. 

5. Logopedo pagalba teikiama 

visiems specialiųjų poreikių 

vaikams, visiems 5 metų 

vaikams, ir 30 proc. vaikų, 

kuriems reikalinga pagalba. 

1.2. Gerinti edukacinių erdvių 

kokybę, ikimokyklinio 

ugdymo paslaugų 

prieinamumą, tobulinant 

ikimokyklinio amžiaus vaikų 

ugdymą. 

Sudarytos sąlygos vaikams 

ugdytis Lietuvos Respublikos 

higienos normas atitinkančiose 

aplinkose, padidintas paslaugų 

prieinamumas 

1. Iki 2019-01-01 įgyvendintas 

projektas „Šilalės rajono 

ikimokyklinio ugdymo 

prieinamumo plėtojimas“. 

2. Į ikimokyklinio ugdymo 

grupes IV ketvirtyje 

papildomai priimta 80 vaikų. 

3. Vaikų ugdymo procesas 

organizuojamas įrengtose 
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lauko edukacinėse erdvės 

(daržas, šiltnamis). 

4. Naujam priestatui gautas 

Higienos pasas.  

1.3. Stiprinti Šilalės lopšelio-

darželio „Žiogelis“ 

bendruomenę kaip 

besimokančią organizaciją. 

Pedagogai bendradarbiaudami 

mokosi vieni iš kitų, dalinasi 

gerąja patirtimi 

1. Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui rugsėjo-gruodžio 

mėn. stebėjo po 10 pedagogų 

vykdomų veiklų per mėnesį. 

2. 30 – 40 procentų pedagogų 

IV ketvirtyje stebėjo kolegų 1-

2 veiklas. 

3. Direktorė stebėjo ir vertino 

2 pedagogų vykdomas veiklas. 

4. Organizuota Derliaus 

šventė, kurios organizavime 

dalyvavo 10 tėvų savanorių, o 

šventėje – ne mažiau kaip 50 

proc. vaikų tėvų. 

 

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

neigiamos įtakos šioms užduotims įvykdyti). 

(pildoma kartu suderinus su  vadovu) 
2.1. Žmogiškieji faktoriai (nedarbingumas ir kt.). 

2.2. Pasikeitę Lietuvos Respublikos teisės aktai. 

2.3. Nepakankami finansiniai ištekliai 

 

Savivaldybės meras                                                     _______________         Jonas Gudauskas 
                                                                                        (parašas)                         (vardas, pavardė)                                                            
 

Su metinėmis veiklos užduotimis susipažinau: 

 

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis 

direktorė                                                                    _______________          Dalia Kutniauskienė 
                              (pareigos)                                                          (parašas)                              (vardas, pavardė) 

 

____________________ 

        (data) 


