PAKRUOJO LOPŠELIO–DARŽELIO „SAULUTö“
(švietimo įstaigos pavadinimas)

DIREKTORöS ZINOS RADEVIČ
(darbuotojo pareigos, vardas ir pavard÷)

2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS
2018-06-

Nr. ________
(data)
Pakruojis

1. Einamųjų metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)

Užduotys
Asmenyb÷s ūgtis
1.1. Tobulinti ugdytinių
pažangos ir pasiekimų
vertinimą.

Ugdymas(is)
1.2. Atnaujinti integruoto,
įtraukiamojo ugdymo sampratą.

Ugdymos(si) aplinka
1.3. Modernizuoti ugdymo
aplinką.

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)

1.1.1 Pasiekimai ir
pažanga vertinama,
atsižvelgiant į
individualias kiekvieno
vaiko galimybes.
1.1.2. Laiku pasteb÷ti ir
nustatyti ugdymo(si)
sunkumai, psichologin÷s
ir socialin÷s pagalbos
poreikis.

1.1.1.1. Parengta vaikų pažangos
vertinimo sistema (2018 m. spalio m÷n.).
1.1.1.2. Ne mažiau kaip 70 % t÷vų
įtraukti į vaikų vertinimą (2018 m.
geguž÷s, spalio m÷n.).
1.1.1.3. Parengti individualios pagalbos
planai ne mažiau kaip 5 vaikų (2018 m.
spalio m÷n.).

1.2.1. Atnaujinta lopšelio
– darželio ugdymo
programa „Aš sau
patinku“.

1.2.1.1. Ugdymo programoje atnaujinta:
- aprašytas vaiko pasiekimų ir pažangos
vertinimo procesas ir procedūros;
- aprašytas integruoto ir įtraukiamojo
ugdymo procesas, metodikos.
1.2.1.2. Atnaujinta ugdimosi programa
(2018 m. gruodžio m÷n.).
1.2.1.3. Organizuotas kvalifikacijos
seminaras pedagogams įtraukiamojo
ugdymo sampratai sustiprinti (2018 m.
lapkričio m÷n.).

1.3.1. Atnaujintos
žaidimų ir veiklos
kambar÷lių edukacin÷s
aplinkos.
1.3.2. Atnaujintos
priešmokyklinio ugdymo
grup÷s patalpos.
1.3.3. Atnaujintos

1.3.1.1. 10% atnaujintos ugdymo
priemon÷s žaidimų ir veiklos
kambar÷liuose (2018 m. rugs÷jo m÷n.).
1.3.1.2. Atliktas remontas
priešmokyklinio ugdymo grup÷s
patalpose (2018 m. rugpjūčio m÷n.).
1.3.1.3. Atliktas visų durų remontas pakeistos durys (2018 m. rugpjūčio

Lyderyst÷ ir vadyba
1.4. Atnaujinti lopšelio –
darželio veiklą
reglamentuojančius
dokumentus.

Gyvenimas lopšelyje darželyje
1.5. Susitarti d÷l „Saul÷to
darželio“ bruožų (kriterijų)

įstaigos patalpų durys.
1.3.4. Atnaujintos lauko
edukacin÷s erdv÷s.

m÷n.)
1.3.1.4. Atlikti lauko aplinkos tvarkymo
darbai (2018 m. rugpjūčio m÷n.).
Pakeista 3 žaidimo aikštelių danga (2018
m. rugs÷jo m÷n.).

1.4.1. Lopšelio – darželio
veiklą reglamentuojantys
dokumentai atitiks šiuo
metu galiojančių įstatymų
reikalavimus.

1.4.1.1. Parengtos lopšelio – darželio
naujos redakcijos darbo taisykl÷s (2018
m. gruodžio m÷n.).
1.4.1.2. Parengtos lopšelio – darželio
komplektavimo taisykl÷s, pasikeitus
priešmokyklin÷s grup÷s lankymo
galimyb÷ms (2018 m. rugpjūčio m÷n.).
1.4.1.3. Parengtos asmens duomenų
apsaugos tvarkymo taisykl÷s (2018 m.
gruodžio m÷n.).

1.5.1. Įvardytos veiklos
sritys, jų rodikliai pagal
Geros mokyklos
koncepcijoje siūlomus
aspektus.

1.5.1.1. Patvirtinti „Saul÷to darželio“
veiklos kokyb÷s įsivertinimo kriterijai
(2018 m. gruodžio m÷n.).

2. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkyb÷s, kurios gali tur÷ti
neigiamos įtakos šioms užduotims įvykdyti)
2.1. Žmogiškieji faktoriai ( nedarbingumas, darbuotojų kaita ir jų trūkumas).
2.2. Teis÷s aktų kaita.
2.3. Finansavimo trūkumas.
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