VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIOGELIS“
DIREKTORĖS IRENOS IVANČIK
2018 METŲ UŽDUOTYS
Užduotys

Siektini rezultatai

1. Organizuoti ir koordinuoti
įstaigos veiklą, ugdymo teikimą,
analizuoti ugdymo teikimo
kokybę, inicijuoti kokybės
pokyčius, optimizuoti paslaugų
teikimą, inicijuoti darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimą.

Įstaigoje bus sėkmingai
įgyvendinama atnaujinta
ikimokyklinio ugdymo
programa „Aš augu, žaidžiu,
pažįstu draugus“, pedagogų
komandos įsitrauks į
atnaujintos programos
įgyvendinimo refleksiją,
realizuos metodinius ir
veiklos planus, bus išplėtota
patyrusių pedagogų pagalba
naujiems pedagogams,
pritraukti pagalbos vaikui
specialistai. Bus organizuotas
ugdymo kokybės
įsivertinimas, į kurį įsitrauks
ir ugdytiniai, ir jų tėvai.
Tobulės darbuotojų profesinis
meistriškumas bei
kompetencijos.
Sėkmingai bus įgyvendinama
mokyklos sveikatos
saugojimo ir stiprinimo
programa „Augu stiprus ir
sveikas“, ugdytinių tėvai bus
įtraukti į sveikos gyvensenos
įgūdžių ugdymą, ugdomi
ugdytinių ir bendruomenės
narių sveiko maitinimosi
įpročiai, išplėtota žalingų
įpročių, smurto ir patyčių
prevencijos veikla.

2. Siekti, kad visų lygių ugdymo
programos atitiktų valstybės
reikalavimus, atlieptų vietos
bendruomenės poreikius. Tęsti ir
tobulinti sveikatos stiprinimo
veiklą.

3. Tęsti įstaigos modernizavimą,
kurti aktyvinančią veiklos ir
žaidimų aplinką, atnaujinti ir
tobulinti techninę bazę, diegti
inovacijas.

Bus atnaujintos ugdymo
erdvės viduje: grupės ir salė,
optimizuotas naudojimasis
patalpomis; aplinka
praturtinta inovatyviomis
ugdymo priemonėmis, kurios
atitinka šiuolaikinio vaiko
poreikius; bus
organizuojamas patirtinis
ugdymas netradicinėse
erdvėse: išvykos į muziejus,
parodas, dirbtuves ir kt.

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis vertinama,
ar nustatytos užduotys įvykdytos)
Ne mažiau kaip 10 proc. padidės
ikimokyklinio ugdymo ir pagalbos
vaikui specialistų skaičius.
2018 m. ugdymo kokybės
įsivertinimo rodikliai, atlikus
apklausas, anketavimą, vaikų
pasiekimų vertinimą, veiklos
įsivertinimą aukštesni, negu 2017
metais.
Ne mažiau kaip 2 pedagogai įgys
mokytojo metodininko
kvalifikacinę kategoriją.
Ne mažiau kaip 60 proc.
nepedagoginių darbuotojų
patobulins profesinę kvalifikaciją.

Įstaiga bus įtraukta į sveikatą
ugdančių mokyklų tinklą.
Grupių pedagogų ir tėvų komandos
organizuos programos realizavimą,
akcijas, edukacines ir sporto
veiklas, gerės vaikų sveikatos
rodikliai.
Dalyvaujama socialinių įgūdžių
ugdymo
programose,
tarpinstituciniuose
sveikatos
ugdymo projektuose.
Rodiklių monitoringas, apklausų
rezultatai.
Viduje atnaujintos ne mažiau kaip
25 proc. neremontuotų patalpų.
Ne mažiau kaip 40 proc. padidės
aprūpinimas inovatyviomis
ugdymo priemonėmis:
interaktyvia lenta, šviesos
lentomis, relaksacijos ir
sensorinėmis priemonėmis,
atradimų ir tyrinėjimų
priemonėmis ir kt.
Lauko ugdomosios aplinkos
netinkama įranga pakeista nauja

4. Palaikyti partneriškus ryšius su
ugdytinių šeimomis, rengti
edukacinius projektus su
socialiniais partneriais

Bus puoselėjama aplinka
lauke: susidėvėjusi įranga
pakeista nauja, įrengtos ir
praturtintos
„žaliosios“
ugdymo erdvės.
Greitai, kokybiškai veiks
šeimos informavimo ir
bendradarbiavimo sistema,
tėvai dalyvaus organizuojant
renginius, edukacinę veiklą.
Vyks švietimo paslaugų
lopšelyje - darželyje
monitoringas. Bus atliktas
tėvų lūkesčių ir poreikių
ugdymo srityje vertinimas.
Bus plėtojami partneriški
ryšiai su įvairiomis
institucijomis: su visais
turimais partneriais ir
plečiamas bendradarbiavimo
ratas. Aukštųjų mokyklų
studentai atliks įstaigoje
praktiką, pasikeis nauja
patirtimi su įstaigos
pedagogais.

ne mažiau kaip 60 proc., įrengta
dirbtinė danga.

Patvirtinti ir bendruomenei
pristatyti finansų naudojimo
aprašai, planai, ataskaitos,
ugdymo veiklos organizavimo ir
vykdymo programos, projektai,
veiklos planai ir ataskaitos. Tėvai
dalyvauja darželio gyvenime,
teikia efektyvią intelektinę ir
finansinę paramą įstaigai, skiria 2
proc. GPM lėšas.
Bendradarbiavimas ir aktyvi
veikla bendruose projektuose su
socialiniais partneriais:
respublikoje ir už jos ribų (ne
mažiau kaip 1), su miesto (ne
mažiau kaip 3), seniūnijos,
metodinio būrelio institucijomis
(ne mažiau kaip 5).
Pasirašytos ne mažiau kaip 3
sutartys dėl studentų praktinio
mokymo įstaigoje.

Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti
neigiamos įtakos šioms užduotims įvykdyti)
1. Įstaiga negaus papildomo finansavimo remonto ir objekto būklės gerinimo darbams, arba reikės
perskirstyti lėšas kitoms reikmėms.
2. Teisės aktų pasiketimai.
3. Žmogiškieji faktoriai.

