ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ELEKTRĖNŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“
DIREKTORĖS JUSTINOS ZALECKIENĖS 2020 METŲ VEIKLOS
UŽDUOČIŲ NUSTATYMO
2020 m. vasario 12 d. Nr. VI.TS-35
Elektrėnai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo
apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 14 straipsnio 3 dalimi, Elektrėnų
savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. VI.TS – 9 „Dėl Justinos Zaleckienės
skyrimo į Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ direktoriaus pareigas, laimėjus konkursą“,
Elektrėnų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Nustatyti Justinai Zaleckienei, Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ direktorei, 2020
metų veiklos užduotis (pridedama).
Šis individualus administracinis aktas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo, įteikimo arba
pranešimo apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus)
suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai, adresu:
Vilniaus g. 27, Vilnius, arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui, adresu: Žygimantų g. 2,
Vilnius.

Meras

Kęstutis Vaitukaitis

Elektrėnų savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 12 d.
sprendimo Nr. VI.TS-35
priedas

ELEKTRĖNŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ DIREKTORĖS
JUSTINOS ZALECKIENĖS
2020 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS
Užduotys

Siektini rezultatai
1. Organizuotas sąmoningas ir
kryptingas pedagogų
mokymasis. Pedagogai mokosi
kartu ir vieni iš kitų. Gerinta
ugdymo (si) kokybė.

1. Tobulinti ugdymo (si)
proceso kokybę.
2. Atnaujintas ikimokyklinio
amžiaus vaikų pasiekimų ir
pažangos vertinimo tvarkos
aprašas.
3. Inicijuota apklausa dėl
neformaliojo švietimo poreikio
nustatymo.

2. Efektyvinti švietimo
pagalbą vaikui.

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis vertinama, ar
nustatytos užduotys įvykdytos)
1. Per metus organizuoti ne mažiau
kaip 2–3 mokymai, 2 metodinės
dienos, 2 mokymosi vizitai į kitas
ikimokyklinio ugdymo įstaigas.
Ketvirtadalis pedagogų per metus
vedė ne mažiau kaip po 1 atvirą
veiklą, jos aptartos, teiktas
grįžtamasis ryšys.
2. Parengtas ir pristatytas įstaigos
bendruomenei atnaujintas vaikų
pasiekimų ir pažangos vertinimo
tvarkos aprašas.
3. Atlikta apklausa. Neformalusis
švietimas organizuotas pagal vaikų
poreikius.

1. Stiprintas švietimo pagalbos
komandinis darbas.

1. Švietimo pagalbos teikimo
Elektrėnų vaikų lopšelyje-darželyje
,,Drugelis“ tvarkos aprašas
atnaujintas nuo 2020 m. rugsėjo 1
d.

2. Inicijuotos veiklos, skirtos
vaiko emocinei sveikatai ir jo
saugumui stiprinti, organizuota
speciali pagalba vaikams,
turintiems autizmo sutrikimų.

2. Pasirašytos bendradarbiavimo
sutartys su Elektrėnų savivaldybės
visuomenės sveikatos biuru,
Elektrėnų švietimo paslaugų centro
Pedagogine psichologine tarnyba.
Aptarta pagalbos ugdytiniams
analizė.
3. Organizuoti pedagogų mokymai,
kaip elgtis su vaikais, turinčiais
autizmo sutrikimų.
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3. Tobulinti Elektrėnų
vaikų lopšelio-darželio
„Drugelis“ veiklos
kokybės įsivertinimo
organizavimą ir
vykdymą.

1. Parengtas vaikų lopšeliodarželio „Drugelis“ veiklos
kokybės įsivertinimo tvarkos
aprašas.

1. Parengtas veiklos kokybės
įsivertinimo aprašas.

2. Atliktas platusis ir giluminis
įsivertinimas.

2. Įsivertinimui organizuoti
sudarytos 2 darbo grupės,
apklausose dalyvavo 60% įstaigos
bendruomenės narių. Įsivertinimo
rezultatai pristatyti bendruomenei
visuotiniame susirinkime (į išvadas
bus atsižvelgta rengiant 2021–2023
metų įstaigos strateginį planą).

Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti
neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu)
Darbuotojų kaita.
Nepakankamas finansavimas.
Laikinas nedarbingumas.
Nenugalimos jėgos.
_______________________

