ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VARPELIS“
DIREKTORĖS SIGITOS BARANOVSKIENĖS
EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS
Eil.
Nr.

Metinės veiklos
užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo
rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti
rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas
vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

1.

Lopšelio-darželio veiklą
reglamentuojančių
dokumentų atnaujinimas,
naujų parengimas ir
efektyvus valdymas.

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

2.

Pagerinti ir modernizuoti
aplinką, vidaus ir lauko
ugdymo(-si) erdves.

3.

Plėsti tarpinstitucinį
bendradarbiavimą.

Įgyvendintas Lietuvos
Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2015-10-30
įsakymas Nr. V-1208
,,Lietuvos higienos norma
HN:2015 ,,Vaikų žaidimų
aikštelės ir patalpos. Bendrieji
sveikatos saugos
reikalavimai“. Ugdymo(-si)
aplinka atitiks lopšeliodarželio ,,Varpelis“
ikimokyklinio ugdymo
programos ,,Pažinimo taku“
nuostatas. Sukurtos naujos
edukacinės erdvės ir
pritaikytos ugdymo aplinkos
paįvairins vaikų ugdomąjį
procesą, sudarys sąlygas
įvairiapusiam ugdymuisi.
Plėtojamas bendradarbiavimo
tinklas su įvairiomis Lietuvos,
užsienio įstaigomis, vykdomi
bendri projektai,
organizuojami susitikimai.
Bendruomenės nariai gauna
kokybišką pagalbą,
informaciją ir įgyja naujų
kompetencijų bei žinių.

Atnaujintas Asmens duomenų
apsaugos reglamentavimas ir
patvirtintas iki 2018-05-25.
Parengtas Krizių valdymo
lopšelyje-darželyje tvarkos
aprašas, veiksmų planas iki
2018-06-10.
Visi darbuotojai pasirašytinai
supažindinti.
Parengtas lopšelio-darželio
2019-2021 m. strateginio plano
projektas iki 2018-12-31.
Įrengtos/ modernizuotos ne
mažiau kaip dvi edukacinės
erdvės.
Atlikti pastato, patalpų remonto
darbai.
Renovuoti esami lauko
įrenginiai.
Įsigyta naujų ugdymo priemonių.
Lauko žaidimų aikštelės metinės
kontrolės išvados.
Iki 2018-12-17.

Pasirašytos ne mažiau kaip trys
bendradarbiavimo sutartys.
Suorganizuoti du metodiniai
renginiai.
Renginių, susitikimų dalyvių 70
proc. teigiami atsiliepimai.
Suorganizuoti du renginiai
vaikams. Iki 2018-12-21.

4.

Lopšelio-darželio vidaus
administravimo
gerinimas ir veiklos
efektyvumo didinimas.

5.

Atlikti darbuotojų
kvalifikacijos
tobulinimo/ mokymosi
analizę.

Įgytos naujos profesinės
kompetencijos ir pritaikytos
įstaigos veikloje.
Padidintas įstaigos vidaus
procesų efektyvumas.

Dalyvauta ne mažiau kaip 3
seminaruose, mokymuose,
konferencijose, išklausyta ne
mažiau kaip 30 val.
Vadovas įgyvendino ne mažiau
kaip 1 priemonę, pritaikant
seminarų, konferencijų ar vizitų
kitose įstaigose ar organizacijose
metu įgytas žinias ar patirtį;
įgyvendinta ne mažiau kaip 1
priemonė, optimizuojanti
įstaigos vidaus procesus.
Analizės duomenys ir
pasiūlymai.
Analizė atlikta iki 2018-11-01.

Darbuotojai kompetencijų
ugdymą sieja su savo darbine
veikla.
Racionalesnis, efektyvesnis
lėšų panaudojimas.
2. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali
turėti neigiamos įtakos šioms užduotims įvykdyti)
Žmogiškieji veiksniai: laikinas nedarbingumas.
Piniginių lėšų trūkumas, nepakankamas finansavimas.
Teisės aktų pasikeitimas.
Neplaninių užduočių kiekis ir jų apimtys.

___________________________

