PATVIRTINTA
Svietimo, kulhrros ir sporto departamento
direktoriaus 2018 m. geguZes 21 d.
isakymu Nr. A1 5- I t33l tB(2.1 4E_KS)

Vilniaus miesto savivaldyb6s biudZetinig Svietimo
istaigq vadovr; einamqjq metq veiklos
uZduoiiq, siekting rezultatg, jg vertinimo rodiklig, .iril.q, kurioms esant
uZauotys gali biiti
neivykdytos, forma

Vilniaus lop5elis-darielis,,Girait66(
(Svietimo istaigos pavadinimas)

:\rina petrova
(vadovo vardas ir pavarde)

VEIKLOS UZOUOTYS
201 8-06

-,/y'

Nr.

A2sl-rfr

t8(3.4.40-pD2)

(data)

Vilnius
(sudarymo vieta)

1. Einamqjr; metg uZduotys
(nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uZduotys)
Rezultatq vertinimo rodikliai
UZduotys

l.l.

Saugoti ir stiprinti vaikq
sveikat4

Siektini rezultatai

Bus uZtikrinta sveikatos
stiprinimo, planavimo ir
igyvendinimo kokybe.

(kuriais vadovauj antis vertinama,
ar nustatlrtos uZduotys iwkdltos)
Parengti proj ektq,,Busiu

sveikas Lietuvos
201 8-04-30.

pilietis" iki

UZtikrinti

vykdymo nuoseklumE,
kontroliuoti proj ekto,,B[siu
sveikas Lietuvos pilietis"
igyvendinimq. Kart4 per metus
organizuoti darZelio
bendruomenes apklaus4 del
projekto vykdymo kokybes,
pildant apklausos lapus.
frengti lauke sporto aik5tyn4 ir
atlikti Zaidimo aik5teliq
renovacijos darbus.
Pakartotinai atlikti tevq
apklaus4 vaikq maitinimo
klausimais.

1.2. Smurto

ir patydiq

prevencijos diegimas
ikimokyklinej e istaigoje.

fgyvendintos Lietuvos
Respublikos Svietimo
istatymo nuostatos,
reglamentuojandios
smurto ir patydiU

Paruo5ti Smurto ir patydiq
prevencij os program4. Projekt4
pateikti darZelio bendruomenei
susipaZinimui iki 2018-03-01.

prevencij4.

Smurto ir patydiq prevencijos
programg patvirtinti mokytojq
tarybos posedyje 20 I 8-03Kontroliuoti plano

19.

igyvendinim4.
1.3. Inovatyviq ugdymo

priemoniq igyvendinimas.

Efektpus turimos
kompiuterines irangos
panaudojimas ugdant
vaikus.

ParuoSti plan4 inovatyviom

ugdymo priemon€m
igyvendinti iki 201 8-09-01.
Kontroliuoti, kad plane
inovatyvios ugdymo priemonds
bfitq igyvendintos numatlrtais
terminais. Pravesti poZemini
optini kabeli iki darZelio
internetinio rySio spartos
didinimui iki 201 8-10-01.
Dvejose grupdse bus irengta
multimedijos sistema iki 201811-01. Grupdms bus sukurti
elektroniniai paStai iki 2018-

t2-05.

2. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali buti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali
turOti neigiamos itakos Sioms uiduotims ivykdyti)
(pildoma kartu suderinus su Svietimo istaigos vadovu)

2.1. Nenumatytas laikinas nedarbingumas, projekto ,,B[siu sveikas Lietuvos pilietis"
organizatoriq veiksmai, turejg itakos projekto ruo5imui ir igyvendinimui (taisykliq keitimas, per
velai teikiama informacija ir pan.)
2.2. Nenumatytas laikinas nedarbingumas, mokytojq tarybos posedZio, kuriame turejo bfiti
svarstyta Smurto ir patydiq programa. atidejimas vdlesniam laikui del ne nuo direktoriaus
riklausandiq aplinkybiq, darbo grupes nari
laikinas
ikinas nedarbinsumas
nedarbi
2.3. Nenumatytas laikinas nedarbingumas, iSords paslaugq teikejq (rangovq) veiksmai, turintys
itakos projekto igyvendinimui (velavimas teikti paslaugas, prekes ir pan.)

Direktore

Alina Kovalevskaja

(igalioto asmens pareigos)

(vardas ir pavarde)

orLi*

(vardas ir pavarde)
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