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(Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinių ugdymo pedagogų
einamųjų metų veiklos užduočių, siektinų rezultatų, rizikų, kurioms esant užduotys gali būti
neįvykdytos, forma)
VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „PASLAPTIS“
( įstaigos pavadinimas)

____Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Anželika Poteiko____
(darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė)

VEIKLOS UŽDUOTYS
__2019-01-07__ Nr. _1_
(data)

1. Einamųjų metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)
Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis vertinama,
ar nustatytos užduotys įvykdytos)
1. Individualios ir grupinės
konsultacijos pedagogams,
susirinkimai dėl glaudaus
bendradarbiavimo.

Užduotys

Siektini rezultatai

1.1. Koordinuoti spec. pedagogų ir
grupių pedagogų veiklą,
užtikrinančią SUP vaikų
ugdymo(si) kokybę, sėkmingai
integruojant juos į ugdymo(si)
procesą.

Spec. pedagogai,
ikimokyklinio ugdymo ir
priešmokyklinio ugdymo
pedagogai glaudžiai
bendradarbiauja
tarpusavyje, siekiant
sėkmingos integracijos
SUP vaikų į ugdymo
procesą.

1.2. Per einamuosius metus
skatinti pedagogų mentoriavimą.

Pedagogai aktyviai
panaudoja savo
lyderystės gebėjimus.

Pedagogai mokosi mentoriauti,
padedant vieni kitiems, dalijasi
bendra atsakomybe.

1.3. Per I ketv. užtikrinti kokybišką
lopšelio-darželio pedagoginės
veiklos valdymą.

Lopšelio-darželio veiklą
reglamentuojančių teisės
aktų, strateginio plano
įgyvendinimas.

1. Parengta lopšelio-darželio
2019-2023 m. pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo
perspektyvinė programa.

1

2. Individualios programos SUP
vaikams sėkmingai įgyvendintos.

2. Parengtas darželio 2019 m.
metodinės veiklos planas.
1.4. Per einamuosius metus
tobulinti savo ir skatinti pedagogų
dalykines ir didaktinę ugdymo(si)
turinio įgyvendinimo
kompetencijas.

Gerėja ugdymo(si)
kokybė.

1. Mokymų pažymėjimai.
2. Pedagogai dalijasi gerąja
patirtimi mokymo
programų/seminarų/kt. temomis.

1.5. Per einamuosius metus skatinti
bendruomenės narių
pasididžiavimą darželiu per
dalyvavimą miesto šalies, užsienio
šalių įvairiuose regionuose.

Stiprinama bendravimo
kultūros kaita.

Dalyvavimo miesto, šalies,
tarptautinėse parodose,
konkursuose ir kt. renginiuose
bent 5 pavyzdžiai.

2. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali
turėti neigiamos įtakos šioms užduotims įvykdyti)
(pildoma kartu suderinus su darbuotoju)
2.1. Nenumatytos darbuotojo atostogos, nedarbingumas, kt.
2.2. Vadovo pavestos neplaninės užduotys.
2.3. Kitos nenumatytos aplinkybės.
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