
 

 

ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŠALTINĖLIS“ 

 

Direktorė Erika Poškevičienė 

 

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. Dalyvavimas 

nacionalinio 

projekto Lyderių 

laikas 3 veiklose 

Alytaus miesto 

savivaldybėje 

1. Dalyvavimas nacionalinio 

projekto Lyderių laikas 3 Alytaus 

miesto savivaldybės kūrybinės 

komandos veiklose 

2. Įstaigos įtraukimas ir 

dalyvavimas pilotinio modelio 

išbandyme 

1. Kartu su kūrybine komanda parengtas 

besimokančių bendruomenių 

bendradarbiavimo modelis. 

 2. Įstaigoje siekiama pagerinti 

nusimatytus rodiklius numatyta 

procentine išraiška (Pagal atskirą 

pilotinio modelio įgyvendinimo veiklos 

planą) 

2. Lietuvos 

ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų, 

turinčių 

„Šaltinėlio“ vardą, 

bendruomenės 

kūrimas 

Kolegialus bendradarbiavimas 

tarp „Šaltinėlio“ vardo 

ikimokyklinių ugdymo įstaigų, 

įgyvendinant bendras veiklas, 

projektus, gerinant ugdymo 

kokybę bei keliant pedagogų 

kvalifikaciją 

1. Per metus įvyksiantys bent 1-2 

susitikimai vis kitoje ugdymo įstaigoje. 

2. Bent 1 bendras respublikinis 

seminaras, konferencija, skirta pedagogų 

kvalifikacijai ar bent 1 konkursas, 

projektas ar pan., skirtas ugdytinių 

kūrybiniams gebėjimams skleisti(s) 

3.  Galiojančių 

valstybinių teisės 

aktų įgyvendinimas 

Įgyvendinamos teisių aktų 

nuostatos, peržiūrint, koreguojant 

ar kuriant naujus lokalius teisės 

aktus 

1. Pakoreguotos, su darbo taryba 

suderintos bei patvirtintos naujos Darbo 

tvarkos taisyklės, 100% darbuotojų 

supažindinti su jomis pasirašytinai. 

2. Parengtas ir patvirtintas 

informacinių technologijų 

naudojimo(si) įstaigoje aprašas. 

3. Parengta, su darbo taryba 

suderinta, darbuotojų pareigų pažeidimo 

fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų 

įspėjimo tvarka. 100% darbuotojų 

supažindinta pasirašytinai 

4. Putinų mikrorajono 

ugdymo įstaigų 

bendradarbiavimas 

Įgyvendinami bendri projektai, 

veiklos, renginiai, skirti 

bendradarbiavimui stiprinti, su 

kitomis Putinų mikrorajono 

ugdymo įstaigomis 

1. Suorganizuota Lietuvos valstybės 

atkūrimo šimtmečiui paminėti skirta 

visų įstaigų bendra akcija „Skambanti 

mano miesto gatvė“. 

2. Bendros sporto ir kt. šventės 

ugdytiniams, tėvams. 

3. Bendri kvalifikacijos tobulinimo 

renginiai 

5.  Ugdymo aplinkų 

gerinimas 

Siekiama efektyviai išnaudoti 

turimas patalpas, jose įrengiant 

ugdymui skirtas patalpas; naujai 

apželdinti bei estetiškai tvarkyti 

įstaigos aplinką  

1. Įrengti atskiras tris erdves: IT, Lego ir 

sporto salę. Įrengti bibliotekėlę. 

2. Įrengti metodinį kabinetą ar  erdvę, 

kur vyktų veiklos naudojant SMART 

lentą. 

3. Sudaryti įstaigos aplinkos tvarkymo 

planą, palaipsniui gražinat bei estetiškai 

tvarkant teritoriją. 

4. Įrengti bent 1 naują ugdymui skirtą 

erdvę lauke. 

5. Įrengti/atnaujinti bent 1 vaikų 

žaidimams ar aktyviam judėjimui, 

saugiam eismui skirtą erdvę lauke 

 


