
KAUNO RAJONO SAVIVALDYB S BIUDŽETIN S STAIGOS GARLIAVOS 

LOPŠELIO-DARŽELIO „OBEL L “ DIREKTOR S PAVADUOTOJOS UGDYMUI 
RASOS JANINOS JURONIEN S VEIKLOS 2018 M. UŽDUOTYS 

 

1. Einamųjų metų užduotys 

         (nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais 
vadovaujantis vertinama, ar nustatytos 

užduotys vykdytos) 
1.Vykdyti staigos vidaus 
„Platųj “ ir „Gilumin “ 

pasirinktos srities 

sivertinimą. 

1.Bus nustatytos staigos 
veiklos stipriosios ir 

silpnosios pusės. 
2.Vadovaujantis giluminio 

sivertinimo išvadomis 
numatytos priemonės 
sekančių metų veiklos plane. 

1. Aptartas sivertinimo atlikimo planas  

2018-03 mėn. 
2. vykdytas staigos „Platusis“ si-
vertinimas  2018-04 mėn. 
3.Ištirtas pagalbinis rodiklis „Planavimo 

procedūrų kokybė“ 2018-10 mėn.  
4. staigos vidaus veiklos kokybės 
sivertinimo ataskaitos pristatytos MT ir  

bendruomenei 2018-12 mėn. 

2.Vykdyti  Garliavos l/d 

„Obelėlė“ vaikų Prievartos 
ir smurto prieš vaikus, 
krizinių situacijų valdymo 
prevencijos planą. 

1.Bendruomenė pagilino 
žinias išklausius pranešimus 
„Smurtas prieš vaikus“, 

„Patyčios, kaip jas 
atpažinti?“ 2018 03-04 mėn.  
2. gyvendinta Garliavos l/d 
„Obelėlė“ vaikų  
socializacijos programa 

„Mokomės mylėti save ir 

kitus“ iki 2018-12.  

 

1. vykdyta Tarptautinė programa „Zipio 

draugai“  „Pelėdžiukų“ grupėje 2018-05. 

2.Pravestos Tolerancijos 01.15-19 ir Be 

patyčių savaitės - 03.22-26 d. 

3.Parengti ir pristatyti lankstinukai 

bendruomenei - 02, 03, 04, 09, 10  mėn. 
4.Parengti pranešimai bendruomenei  ir 
patalpinti staigos el. svetainėje 05, 09, 10 
mėn. 
6.Suvaidintas spektaklis  „Katės namai“, 

Garliavos miesto ir apylinkių 
ikimokyklinių staigų ugdytiniams 09. 

7.Pravestos šventės: “Sporto šventė“ (05 

mėn.), rytmečiai-05, 06, 10 mėn. 
8. Policijos atstovai pravedė vaikams 
edukacin  užsiėmimą su Amsiumi (08 
mėn.). 

3.Plėtoti ugdymo modelių 
gyvendinimą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. gyvendinti 
„Kūrybiškumo“  (meninė 
raiška) bei „Sveikatingumo“  

(vaiko psichinė sveikata) 
ugdymo modeliai. 

1.Parengtos 2 ugdymo veiklos su meninės 
raiškos (dailės, muzikos) specialistais 10 

mėn. 

2.Tėveliai integravosi  ugdomąsias 
veiklas  grupėse - 9 kartus. 

3.Dalyvauta rengiamose respublikinėse ir 
Kauno r. kūrybinių darbų parodose ir 
konkursuose 5 kartus. 

4.Dalyvauta Kauno r. ikimokyklinių 
ugdymo staigų sporto renginiuose - 2 

kartus. 

5.Vaikų ugdymo procese 2 kartus 
dalyvavo sporto, medicinos specialistai.  

4.Vykdyti  Garliavos l/d 

„Obelėlė“ ugdymo 

1.Grupių edukacinės erdvės 
aprūpintos ugdymo 

1.Užsakytos ir sigytos ugdymo 
priemonės atsižvelgiant  grupių vaikų 



priemonių sigijimą 
turtinant ir atnaujinant 

grupių edukacines erdves 
ugdymo priemonėmis. 
 

priemonėmis (2 kartus per 
metus). 

2.Grupėse sudarytos sąlygos 
vaikų vairių kompetencijų 
lavinimui. 

poreikius ir amžių  2 kartus per metus. 
2.Atlikta sigytų ugdymo priemonių  
ataskaita 12 mėn. 

 

 

2. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti ne vykdytos (aplinkyb s, kurios gali 
tur ti neigiamos takos šių užduočių vykdymui) 

 

1.Ilgalaikis nedarbingumas. 

2.Žmogiškųjų išteklių stoka. 
 


