
 

 

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIS- DARŽELIS „GINTARĖLIS“ 

 

DIREKTORĖS  AUŠROS  ŠILEIKIENĖS 

 

2021 METŲ VEIKLOS  UŽDUOTYS 
 
 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

1.1. Sukurti įstaigos 

iki 2025 metų viziją 

ir siekti jos 

įgyvendinimo 

Orientuojantis į nacionalinę 

ir savivaldybės strategiją, 

išsamią konteksto situacijos 

analizę, atsižvelgiant į 

ateities iššūkius ir 

galimybes, įtraukiant į 

diskusijas įstaigos 

bendruomenę, sukurta, 

išdiskutuota ir patvirtinta 

įstaigos vizija iki 2025 

metų. Vizija dera su 

nacionaliniais ir vietos 

savivaldos priimtais teisės 

aktais, strateginiais 

dokumentais, numato 

veiklas, projektus, kuriems 

įgyvendinti planuojama 

kartu su įstaigos savininku 

pritraukti kitus (ne tik 

savivaldybės biudžeto) 

finansavimo šaltinius. 

Vizijoje numatoma įtraukti 

įstaigos bendruomenę į jos 

įgyvendinimą. Įstaigos 

vizija yra akivaizdi visoje 

įstaigos veikloje: planuose, 

programose, susitarimuose, 

taktiniuose sprendimuose. 

1. Iki 2021-10-01 rengiant įstaigos iki 

2025 metų viziją organizuotos darbo 

grupės, vieši aptarimai, svarstymai su 

bendruomene. 

2. Iki 2021-10-31 vizija suderinta su 

savivaldybės administracija ir patvirtinta. 

3. Vizijos nuostatos integruotos į visus 

įstaigos planavimo dokumentus, į viziją 

atsižvelgiama priimant sprendimus, 

susitarimus, nusistatant prioritetus, 

identifikuojant poreikį investicijoms į 

infrastruktūrą, rengiant veiklos projektų 

paraiškas lėšoms gauti. 

4. Numatyta ir tai atsispindi įstaigos 

dokumentuose bei viešojoje 

komunikacijoje, kaip ir į kokias vizijos 

įgyvendinimo veiklas įtraukiama 

bendruomenė. 

1.2. Kurti 

funkcionalią, sveiką 

ir saugią vaikų 

ugdymo(si)  aplinką 

Pagerintos vaikų  

ugdymo(si) sąlygos 

modernizuojant vidaus 

patalpas ir lauko aikšteles. 

1. Per einamuosius metus įrengtas ne 

mažiau  kaip 1 pojūčių takelis. 

2. Per einamuosius metus žaidimų 

aikštelės papildytos ne mažiau kaip 2 

naujais įrenginiais. 

3. Per einamuosius metus atlikta visų 

įrenginių patikra. 

4. Per einamuosius metus atnaujintas visų 

grupių inventorius. 



 

1.3. Šviesti 

lopšelio-darželio 

vaikų tėvus 

(globėjus, 

rūpintojus) 

sveikatos 

stiprinimo ir 

tausojimo 

klausimais. 

Pagilintos lopšelio-darželio 

vaikų tėvų (globėjų, 

rūpintojų) žinios ir įgūdžiai 

sveikatos stiprinimo ir 

tausojimo klausimai 

1. Per einamuosius metus įgyvendintas ne 

mažiau kaip 1 bendras švietimo renginys 

sveikatos stiprinimo ir tausojimo 

klausimais tėvams (globėjams, 

rūpintojams). 

2. Per einamuosius metus visose 

lopšelio–darželio grupėse įgyvendintas ne 

mažiau kaip 1 švietimo renginys 

sveikos  gyvensenos klausimais tėvams 

(globėjams, rūpintojams). 

1.4. Atnaujinti  ir 

nuolat tvarkyti 

lopšelio-darželio 

internetinę svetainę. 

Atnaujinta  vaikų lopšelio-

darželio internetinė svetainė 

atitinka visus keliamus 

reikalavimus. 

1. Iki 2021 m. birželio 30 d. 

atnaujinta  lopšelio-darželio internetinė 

svetainė, ji atitinka taikomus 

reikalavimus. 

2. Per einamuosius metus internetinėje 

svetainėje patalpintos ne mažiau kaip 4 

naujienos per mėnesį. 

 

 
 


