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KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS NOREIKIŠKIŲ 

LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLĖLIS“  DIREKTORĖS SONIOS MAKAVECKIENĖS 

VEIKLOS 2018 M. UŽDUOTYS 

 

1. Einamųjų metų užduotys 

         (nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, ar 

nustatytos užduotys įvykdytos) 

1.Skatinti lopšelio-darželio 

tradicijų puoselėjimą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Puoselėjamos tradicijos, 

parengtas ir įgyvendintas 

metinis renginių planas. 

 

 

1. Iki 2018-03-28 Lopšelio-Darželio 

tradicijos aptartos mokytojų tarybos 

posėdyje. 

2. Metinis renginių planas pristaty-

tas lopšelio-darželio bendruomenei 

iki 2018-01-01  

3. Suorganizuota tradicinė sporto 

šventė „Mažoji olimpiada 100 – 

mečio žaidynės“ Kauno rajono ir 

miesto ikimokyklinių įstaigų mastu 

iki 2018-05-28, kurioje dalyvauja 

ne mažiau negu 300 dalyvių. 

2. Užtikrinti vaikų saugumą 

vadovaujantis Lietuvos 

higienos norma HN 

131:2015 „Vaikų žaidimų 

aikštelės ir patalpos. 

Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“. 

1. Užtikrintas vaikų 

saugumas. Paskirti atsakingi 

asmenys periodiškai 

vykdoma  žaidimų aikštelės 

įrengimų priežiūra.  

2. Atlikta žaidimų aikštelės 

pagrindinė metinė kontrolė. 

3. Gautas akredituotos 

įstaigos išduotas kontrolės 

sertifikatas iki 2018-12-15. 

1. Ne rečiau kaip vieną kartą per 

savaitę vykdoma žaidimų aikštelės 

periodinė priežiūra. Rezultatai 

fiksuojami priežiūros žurnale. 

Parengtas įsakymas dėl žaidimų 

aikštelės kontrolės vykdymo  iki 

2017-09-29. 

2. Ne rečiau, kaip vieną kartą per 

tris mėnesius  vykdoma funkcinė 

žaidimų aikštelės įrangos priežiūra, 

rezultatai fiksuojami priežiūros 

žurnale. Parengtas įsakymas dėl 

žaidimų aikštelės kontrolės 

vykdymo  iki 2017-09-29. Gautas 

akredituotos įstaigos išduotas kon-

trolės sertifikatas iki 2018-12-15. 

3. Inicijuoti vidaus 

dokumentų parengimą ir 

atnaujinimą. 

1. Parengti dokumentai: 

 Informacinių ir 

komunikacinių technologijų 

naudojimo bei darbuotojų 

stebėsenos ir kontrolės darbo 

vietoje tvarkos aprašas. 

 

 

 

 

 

1.Iki 2018-02-14 parengtas įsaky-

mas  dėl informacinių ir komuni-

kacinių technologijų naudojimo bei 

darbuotojų stebėsenos ir kontrolės 

darbo vietoje tvarkos ir atsakingų 

asmenų už jos kontrolę paskyrimo. 

2. Paskirti atsakingi asmenys už 

Informacinių ir komunikacinių 

technologijų naudojimo bei 

darbuotojų stebėsenos ir kontrolės 

darbo vietoje tvarkos kontrolę. 
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 Lygių galimybių politikos 

ir atsakingų asmenų  už jos 

kontrolę paskyrimo tvarkos 

aprašas. 

 

 

 Darbuotojų asmens 

duomenų saugojimo 

politikos ir atsakingų 

asmenų  už jos kontrolę 

paskyrimo tvarkos aprašas. 

 

 

 Darbuotojų saugos ir 

sveikatos tarnybos specialis-

to pareiginiai nuostatai.  

 

 Darbuotojų saugos ir 

sveikatos instrukcijų rengi-

mo, tikrinimo, keitimo ir pa-

pildymo, darbuotojų instruk-

tavimo, mokymo ir žinių 

tikrinimo tvarkos aprašas.  

 

 Parengta gaisrinės saugos 

instrukcija. 

 

 

2. Atnaujinti pareigybių 

aprašymai, vadovaujantis LR 

Socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2017-04-12 įsak. 

Nr. A1-177 „Valstybės ir 

savivaldybių įstaigų 

darbuotojų pareigybių 

aprašymo metodika“. 

 

3. Atnaujintos darbo tvarkos 

taisyklės. 

 

3. Iki 2018-02-14 parengtas įsaky-

mas dėl lygių galimybių politikos ir 

atsakingų asmenų  už jos kontrolę 

paskyrimo.  Paskirti atsakingi 

asmenys už jos kontrolę. 

 

4. Iki 2018-02-14 parengtas įsaky-

mas dėl darbuotojų asmens duome-

nų saugojimo politikos ir atsakingų 

asmenų  už jos kontrolę paskyrimo.   

Paskirti atsakingi asmenys už 

kontrolę. 

 

5. Iki 2018-02-07 patvirtinti nauji 

darbuotojų saugos ir sveikatos tar-

nybos specialisto pareiginiai 

nuostatai.  

 

6. Patvirtinti darbuotojų saugos ir 

sveikatos instrukcijų rengimo, tikri-

nimo, keitimo, papildymo ir darbuo-

tojų instruktavimo, mokymo ir žinių 

tvarkos aprašas iki 2018-02-07. 

 

7. Iki 2018-02-07 paskirti atsakingi 

asmenys už darbuotojų gaisrinės 

saugos instruktažą. 

 

8.  Iki 2018-12-01     84 darbuotojai 

supažindinti su naujais pareigybių 

aprašymais. 

 

 

 

 

 

 

9. Darbo tvarkos taisyklės suderin-

tos su Lopšelio-darželio taryba  ir 

darbo taryba  ir  patvirtintos iki 

2018 11-01. 

10. 84 darbuotojai supažindinti su 

naujomis darbo tvarkos taisyklėmis 

iki 2018-11-01. 

4. Skatinti pedagogus 

skleisti  gerąją darbo patirtį 

respublikoje, aktyviai 

dalyvauti Lietuvos sveikatą 

stiprinančių mokyklų tinkle. 

1. Pedagogai skleidžia  

gerąją darbo patirtį 

respublikoje, aktyviai 

dalyvauja Lietuvos sveikatą 

stiprinančių mokyklų tinkle. 

 

 

1.Iki 2018-05-24 pedagogų praneši-

mai pristatyti  mokytojų tarybos 

posėdyje pasidalijant gerąja  darbo 

patirtimi, taip pat grupių tėvų 

susirinkimuose.  

Parengti pranešimai PowerPont 

programa: 
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2. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios 

gali turėti neigiamos įtakos šių užduočių įvykdymui) 

 

1. Žmogiškieji faktoriai (nedarbingumo ilgas laikotarpis). 

2. Teisės aktų kaita. 

__________________________ 

 „Vaikų raumenų stiprinimo prak-

tika įvairiose veiklose“, pristatytas 

Klaipėdos miesto konferencijoje, 

skirtoje „Liepaitės“ darželio 50-

mečiui iki 2018-03-28. 

 „Nugaros ir pilvo raumenų stipri-

nimo pratimai porose – smagu ir 

naudinga“ ir filmuota veiklos 

medžiaga  pristatyta Vilniaus 

lopšelyje-darželyje “Sveikuolis” iki 

2018-03-12. 

  „Pilateso mankšta – daugiau nei 

judesys“ pristatytas tarptautinėje 

sveikatingumo ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogų 

metodinėje konferencijoje. 

 „Sveikata – raktas į sėkmingą 

ugdymą  (-si)“ Kėdainių lopšelyje-

darželyje „Puriena“ iki 2018-04-10. 

  „2-3 metų vaikų sakytinės 

kalbos ugdymas", kuriant filmuką“ 

ir stendinis pranešimas „Miklūs 

piršteliai – gražūs darbeliai“ 

pristatyti tarptautiniame projekte 

„Vaiko kelias į gražią kalbą. 

Laimingas vaikas“ iki 2018-04-26.       


