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2021 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. Užtikrinti Europos 

socialinio fondo finansuojamo 

projekto ,,Inovatyvios 

ugdymo(si) veiklos lauko 

aplinkose kiekvieno vaiko 

pažangai“ vykdymą ir 

užbaigimą. 

Su penkiomis Utenos 

rajono ugdymo 

įstaigomis-partnerėmis 

įvykdytas ALF 

finansuojamas projektas , 

siekiant pagerinti 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pasiekimus, diegiant 

inovatyvų ugdymo (si) 

įvairiose lauko aplinkose 

modelį ir siekiant 

profesinio mokytojų 

tobulėjimo 

Su komanda iki 2021-06-30 

bus  atsiskaityta su Europos 

socialinio fondo agentūra dėl  

projekto įvykdymo.  

Bus pravesta ne mažiau kaip 30 

lauko veiklų pagal projekte 

sukurtus aprašus.  

Veikla lauko erdvėse bus 

patalpinta į banerį, kad kitos 

respublikos įstaigos galėtų 

susipažinti su gerąja projekto 

patirtimi. 

Bus atliktas projekto poveikio 

įstaigos veiklos gerinimui 

tyrimas ir pristatytas Mokytojų 

tarybai. 

8.2. Užtikrinti reikiamą 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokinių pasiekimų vertinimą. 

Pagerės  ikimokyklinukų 

ir priešmokyklinukų 

pasiekimų vertinimas, jis 

taps konkretesniu, 

aiškesniu ir labiau 

atitinkančiu pasiekimų 

vertinimo aprašo 

reikalavimus.   

Metodinėje grupėje bus 

išanalizuota geroji projekto 

vaikų pasiekimų vertinimo 

patirtis,  sukurtas įrankis bei 

priimti sprendimai apie naudojimą 

vaikų pasiekimų vertinime. 

Metodinėje grupėje mokytojai, 



bus supažindinti su 

,,Voratinklio” projekto sukurtu 

vaikų pasiekimų vertinimo 

įrankiu ir priimti sprendimai. 

Mokytojų taryboje bus priimtas 

sprendimas dėl tolimesnio 

ikimokyklinukų ir 

priešmokyklinukų pasiekimų 

vertinimo. 

8.3.Sutelkti įstaigos komandą 

Universalaus mokymosi dizaino 

strategijos vaiko pažangai 

taikymui. 

Ugdymo procesas  bus 

organizuojamas 

atsižvelgiant į mokinių 

skirtybes  

 

 2021 metais komanda 

dalyvaus ne mažiau kaip 4 

universalaus dizaino 

mokymuose. 

Su komanda 2021 metais 

pristatysime universalaus 

dizaino taikymo praktiką 

bendruomenei. 

 

 

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.  

9.2 
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