
 

Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ 

direktorės Aldonos Piragienės 

 

2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS 

 

2018-05-24 

Pasvalys 
 

Eil. 

Nr. 
Užduotys Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai  

1. 

Užtikrinti kokybišką 

ir efektyvų Lopšelio-

darželio veiklos 

valdymą. 

Lopšelio-darželio veiklą 

reglamentuojančių teisės 

aktų nuostatų 

įgyvendinimas. 

 Atnaujinti Lopšelio-darželio veiklos 

dokumentai (pareigybių sąrašas, aprašai, 

darbo sutartys ir t.t.) ir kitų teisės aktų, 

reglamentuojančių Lopšelio-darželio 

veiklą, pakeitimai. 

 Stebėsenos darbo grupės parengta ir 

pateikta Lopšelio-darželio bendruomenei 

tarpinė 2017-2019 metų strateginio plano 

ataskaita už 2018 m. 

  Parengtas 2019 m. veiklos planas.  

 Metinės veiklos ataskaita.  

2. 

Sudaryti sąlygas 

mokytojų 

kompetencijoms 

ugdyti. 

Įgytų gebėjimų ir 

kompetencijų taikymas 

sudarys sąlygas siekti 

aukštesnės ugdymo kokybės. 

 80 proc. mokytojų dalyvauja bent 

keturiuose kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose. 

  Mokytojai vykdo gerosios patirties 

sklaidą. Ne mažiau kaip 5 atviros 

veiklos. 

 Ne mažiau kaip 50 proc. mokytojų ir 

vaikų dalyvauja įvairiose akcijose, 

konkursuose ir kt. renginiuose, 

organizuojamose  respublikoje, dalinasi 

gerąja darbo patirtimi.  

 

3. 

Užtikrinti vaikų 

saugumą Lopšelyje-

darželyje. 

Nuosekli ir sisteminė 

prevencinė veikla.  

Žaidimų aikštelės 

atitinka standartų ir 

teisės aktų 

reikalavimus. 

 

 Vykdoma ne mažiau kaip viena 

prevencinio ugdymo programa. 

 Kiekvienas vaikas dalyvauja bent vienoje 

prevencinio ugdymo programoje. 

 Įgyvendintos Lietuvos higienos normos 

HN 131: 131:2015 „Vaikų žaidimų 

aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos 

saugos reikalavimai“ nuostatos. 

 Atliekamas 1-3 metų amžiaus vaikų 

adaptacijos tyrimas, pateiktos 

rekomendacijos tėvams. 

4. 

Kurti ir/ar atnaujinti 

saugias edukacines 

erdves/ ugdymosi 

aplinkas, 

padedančias 

veiksmingai siekti 

ugdymo (si) tikslų 

įgyvendinimo. 

 Sudarytos sąlygos vaikų 

saugumo Lopšelyje-

darželyje užtikrinimui. 

 Sukurta funkcionali, 

savita ugdymo (si) 

aplinka. 

Įrengta nauja edukacinė erdvė – Seklyčia. 

Atnaujinta vienos pavėsinės grindų danga. 

Įsigytos 4 smėlio dėžės. 

Įrengta futbolo aikštė. 

Suremontuota priešmokyklinio ugdymo 

grupės prausykla ir tualetas. 

 
 
 

 

 



RIZIKA, KURIAI ESANT NUSTATYTOS UŽDUOTYS GALI BŪTI NEĮVYKDYTOS 
 
 

1. Žmogiškieji faktoriai (darbuotojų kaita, laikinas nedarbingumas ir kt.) 

2.Teisės aktų kaita ar jų nebuvimas 

3. Force majore (įvykiai ar aplinkybės, kurių negalima nei numatyti arba išvengti, nei kuriomis 

priemonėmis pašalinti) arba Nepakankamas finansavimas 
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