PATVIRTINTA
Svietimo, kultiiros ir sporto departamento
direktoriaus 2018 m. geguZes 21 d.
fsakymu Nr. At 5- 1 133 I tB(2.1.4E-KS)

Vilniaus miesto savivaldyb6s biudZetiniq Svietimo istaigq vadovq einamqjq metq veiklos
uZduoiig, siektinq rezultatq, jq vertinimo rodikliq, rizikq, kurioms esant
gali buti
"Zi"otys
neivykdytos, forma
Vilniaus lopSelis-darZelis,,Gintardlis(6
(Svi

etimo istaigos pavadinimas)

Laima BartaSkien6
(vadovo vardas ir pavarde)

VEIKLOS UZOUOTYS
(data)

Vilnius
(sudarymo vieta)

1. Einamqjq metq uZduotys
(nustatomos ne maZiau kalp 3 ir ne daugiau kaip 5 uZduotys)

UZduotys

Modernizuoti ugdomqj4
aplink4, siekiant skatinti vaikq
ftzini ir menini akt1vum4.
1. 1.

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis vertinama,
ar nustatytos uZduotys ivykdytos)

Pritailcyti lauko erdves
skatinandias vaikq aktyvi4
ir k[rybiSk4 veikl4, kuri
tenkintq vaikq aktyvumo ir
judejimo poreiki.
Irengti vidaus inovatyvias
erdves, pritaikytas
specialiqjq poreikiq
turintiems vaikams. fkurti
didesnes erdves vaikq
fiziniam ir meniniam
aktyvumui didinti.

{sigyti keturi sertifikuoti lauko
Zaidimo irengimai ir atnaujintos
keturios Laidimq aik5te les.
Papildytas ir praturtintas
ugdymo(si) procesas moderniomis
ugdymo priemonemis ( sensorinis
kampas, 7 manipuliacines lentos
ant sienq.
Sukurtos papildomos
funkcionalios erdvds, kurios

skirtos organizuoti veiklas
ugdltiniams, t6vams ir visiems
bendruomenes nariams.

|.2

Al<tyviai vykdyti I'atydirl

prevencij4 darLelyje.

stiprinti pagarbg,
draugi5k4 ir saugrl
bendravim4 bei
bendradarbiavim4 tarp visq
daielio bendruomends
nariq (vaikq, pedagogq,
tevq, kitq istaigos
darbuotoiq).
N uolat

Suorganizuotas ir ivykdytas
tgstinis darLelio proj ektas
,,Mokomds gyventi draugi5kai".
Vykdytos ivairios draugi5k4
bendradarbiavim4 tarp vaikq
skatinandios veiklos grupese.
Suorganizuoti ir ivykg seminarai
pedagogams bei istaig4 lankandiq

vaikq tevams patydiq prevencijos
temomis.

Dalyvavimas kasmetinej e
,,Veiksmo savaiteje Be patydiq",
kuri4 inicijuoja Vaikq linija.
Svietej i5ki straipsniai patydirl
prevencijos temomis istaigos
internetinej e svetainej e.
1.3. Modulinio priestato statyba

UZtikrinti vaikq saugum4
odulinio priestato statybq

m

Bus Siuolaiki5kai ir moderniai
irengtos Se5ios grupes.

metu.

Organizuoti sklandq ir laiku
grupirl ikUrim4, irengti
erdves, lavinandias vaikq
kompetencijas.

Aktyviai bendradarbiauti

su

staWbos imone.
1.4. Specialiqjq porerikiq turindiq
vaikq integravimas i grupes.

Stiprinti pedagogq
imus atpaLinti v aikrtr
ugdymosi sunkumus ir
n u statSrti reikiam4 p agalb1.
ge bej

Pedagogai dalyvaus seminaruose,
kuriuose tobulins Zinias kaip dirbti
su specialiqj q poreikiq turindiais
vaikais.
Dviejose grupese bus sudarytos
s4lygos judejimo negali4
turintiems vaikams.

2. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali btrti neirykdytos (aplinkyb6s, kurios gali
turdti neigiamos itakos Sioms uZduotims ivykdyti)
(pildoma kartu suderinus su Svietimo istaigos vadovu)

2.1 . Zmogi(kasi s

faktorius ( laik i nas nedarb

i

n

gumas).

2.2. Kitos skubios ir svarbios uZduotys nenumaMos einamaisiais metais.
2.3. Teises aktq pasikeitimai.
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