
V SKYRIUS 

2020 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. 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) 

9.1. Įgyvendinti efektyvų 

finansinių ir materialinių 

išteklių valdymą 

Kiekvieną ketvirtį 

išanalizuoti įstaigai skirtų 

asignavimų vykdymą ir, 

reikalui esant, kreiptis į 

rajono Savivaldybės 

tarybą dėl lėšų 

perskirstymo 

Paskirtos įstaigai lėšos 

naudotos efektyviai, neviršijant 

2020 m. įstaigai patvirtintų 

asignavimų. 

9.2. Šilalės r. Kvėdarnos 

darželio „Saulutė“ 

ikimokyklinio ugdymo  

programos atnaujinimas. 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Švietimo, 

mokslo ir sporto 

ministerijos 

ikimokyklinio ugdymo 

rekomendacijomis, 

atnaujinta ikimokyklinio 

ugdymo programa labiau 

atliepianti mokyklos 

bendruomenės lūkesčius 

bei nūdienos švietimo 

iššūkius. 

1. Sudaryta darbo grupė. 

2. Iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. 

atnaujinta Šilalės r. Kvėdarnos 

darželio „Saulutė“ 

ikimokyklinio ugdymo 

programa.  

9.3. Elektroninio dienyno 

įdiegimas. 

Sukurta efektyvesnė tėvų 

informavimo sistema. 

Vaikų vertinimas 

perkeltas į elektroninį 

dienyną.  

Skaitmenizuota  

lankomumo apskaita. 

1. Iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. 

pasirašyta sutartis su 

ikimokyklinio ugdymo 

elektroninio dienyno tiekėju. 

2. Parengti ir patvirtinti 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio elektroninio  

dienyno tvarkymo nuostatai. 

3. Organizuoti mokymai. 

9.4. Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų socialinių emocinių 

kompetencijų lavinimo 

programos įgyvendinimas.  

 

Efektyviai ugdomas 

vaikų emocinis intelektas, 

skatinamas pozityvus 

elgesys, lavinami 

bendradarbiavimo 

įgūdžiai. 

1. Pasirašyta sutartis su 

programos atstovais Lietuvoje. 

2. Organizuoti mokymai 

pedagogams. 

3. Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. 

dviejose vyresniųjų 

ikimokyklinio ugdymo grupėse 

pradėta įgyvendinti emocinių 

kompetencijų lavinimo 

programa. 



9.5. Edukacinių aplinkų kūrimas 

ir tobulinimas. 

Modernizuoti ugdymo 

(si) aplinką. 

1. Iki 2020 m. birželio 1 d. 

įrengta viena vidaus edukacinė 

erdvė. 

2. Iki 2020 m. rugsėjo 1 d. 

įrengtas „Basakojų takas“. 

3. Iki 2020 m. gegužės 1 d. 

įrengta lauko tapymo erdvė. 

 

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

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

10.1. Žmogiškieji faktoriai (nedarbingumas ir kt.). 

10.2. Pasikeitę Lietuvos Respublikos teisės aktai. 

10.3. Negautas pakankamas finansavimas. 

 


