
PATVIRTINTA 

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos  

2018 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. TS-181                                   
 

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų 2018 metų užduotys 

 

ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „PUMPURĖLIS“ DIREKTORĖ 

SKIRMANTĖ KRASAUSKAITĖ 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

1. Įgyvendinti projektą 

„Rokiškio lopšelio-darželio 

„Pumpurėlis“ pastato vidaus 

patalpų ir ugdymo aplinkos 

modernizavimas“.  

Siekti, kad ugdymo aplinkos 

kūrimas, turimi ištekliai 

garantuotų pagrindinių vaiko 

poreikių tenkinimą ir ugdymo 

(-si) kokybę. 

Užtikrintas sklandus įstaigos 

darbas remonto sąlygomis. 

Planuojama, kad iki 2019 m. I 

ketvirčio suremontuotos 2–3 

ikimokyklinio ugdymo grupės 

ir įrengtas pandusas, 

užtikrinantis, žmonių su negalia 

patekimą į įstaigą.  

2.  Pagerinti ir modernizuoti 

aplinką lauko ugdymo erdvėse, 

atsižvelgiant į saugos ir 

sveikatos reikalavimus.  

 

Įgyvendintas Lietuvos 

Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2015 m. 

spalio 30 d. įsakymas Nr. V-

1208  „Lietuvos higienos 

norma HN:2015 „Vaikų 

žaidimų aikštelės ir patalpos. 

Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ ir Lietuvos 

higienos norma HN 75:2016 

„Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programų vykdymo bendrieji 

sveikatos saugos reikalavimai“. 

 

 

2018 m. II ketvirtyje 

išmontuoti neatitinkantys 

Lietuvos higienos normos 

HN:2015 reikalavimų 

įrengimai.  

Renovuoti esami įrenginiai 

lauko žaidimų aikštelėse, kad 

atitiktų Lietuvos higienos 

normą HN:2015 „Vaikų 

žaidimų aikštelės ir patalpos. 

Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“  (7 spyruokliukai 

ir čiuožykla) (2018 m. III 

ketvirtis).  

Įsigyti ir įrengti 2 nauji sportui 

ir žaidimams skirti įrenginiai 

(2018 m. III ketvirtis).  

Kuriamos gamtamokslinių 

tyrinėjimų erdvės: „Žalioji 

palangė“, „Žalia pėda“, 

„Lietuviškas sodas“ (2018 m. 

III ketvirtis).  

Įsigytas šiltnamis (2018 m. II 

ketvirtis). 

3. Įgyvendinti edukacines 

programas bendruomenei. 

Įgyvendinant  „Geros 

mokyklos koncepcijos“ 

patvirtintos  Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2015 m. gruodžio 21 

d. įsakymu Nr. V-1308 punktus 

13.2 ir 13.6  siekiama, stiprių 

ryšių tarp vaikų tėvų ir 

Bendruomenės nariai geba 

bendrai formuluoti tikslus, kurti 

viziją, derinti asmeninius 

tikslus su įstaigos 

bendruomenės tikslais: iki 2018 

m. spalio mėn. sudaryta darbo 

grupė ir inicijuotas strateginio 

plano kūrimas 2019–2021 m. 



mokytojų, užtikrinančių 

ugdymo tikslų įgyvendinimą.  

(2018 m. IV–2019 m. I 

ketvirtis). 

Vykdomos edukacinės 

programos bendruomenei: iki 

2018 m. gruodžio 31 d. 

surengta po dvi bendruomenės 

narių parodas, mokyklėles 

tėvams ir dvi atviros praktinės 

veiklos.  

 

 

 

Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti 

neigiamos įtakos šioms užduotims įvykdyti) 

 

1. Žmogiškieji faktoriai (nedarbingumas, kitos aplinkybės). 

2. Teisės aktų pasikeitimai ar vėliau, nei planuota, patvirtinti ar nepatvirtinti teisės aktai. 

3. Piniginių lėšų trūkumas, nepakankamas finansavimas. 

4. Nenumatytos aplinkybės (techniniai, technologiniai atvejai ir kt.). 

5. Kitų institucijų įsipareigojimų ar sutarčių nevykdymas. 

_____________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATVIRTINTA 

Rokiškio lopšelio-darželio ,,Pumpurėlis“ direktorės 

2018 m. balandžio 18 d. Nr.V-63 

 

Rokiškio lopšelio-darželio ,,Pumpurėlis“ direktorės pavaduotojos ugdymui 2018 metų 

užduotys 

 

Užduotys  Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

1.1.Parengti Rokiškio 

lopšelio-darželio 

,,Pumpurėlis” 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

elektroninio dienyno 

tvarkymo nuostatus. 

Įgyvendinti Lietuvos 

Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2008 m. 

Liepos 4 d. Įsakymą Nr. 

ISAK-2008 (Lietuvos 

Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2016 m. 

Kovo 15 d. Įsakymo Nr. 

V-195 redakcija) ,,Dėl 

dienynų sudarymo 

elektroninio dienyno 

duomenų pagrindu tvarkos 

aprašo patvirtinimo“  

2018 m. II ketvirtis. Parenti Rokiškio 

lopšelio-darželio ,,Pumpurėlis” 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai. 

Rokiškio lopšelio-darželio ,,Pumpurėlis” 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

elektroninio dienyne duomenis tvarko visi 

įstaigos mokytojai ir administracijos 

darbuotojai, tėvams suteikiamas 

prisijungimas prie savo vaiko duomenų. 

1.2.Parengti Rokiškio 

lopšelio-darželio 

,,Pumpurėlis” 

ikimokyklinio 

amžiaus vaikų 

pažangos vertinimo 

aprašą. 

Įgyvendinti Lietuvos 

Respublikos švietimo ir 

mokslo ministerijos 

parengtas Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų 

aprašą (2014), ir 

Ikimokyklinio ugdymo 

metodines rekomendacijas 

(2014). 

2018 m. III ketvirtis. Parengtas ir 

Mokytojų tarybos posėdyje aptartas 

Rokiškio lopšelio-darželio ,,Pumpurėlis” 

ikimokyklinio amžiaus vaikų pažangos 

vertinimo aprašas. Kuris padės tobulinti 

ugdymo procesą, siekti sklandžios 

pažangos. 

1.3.Plėtoti 

bendruomenės narių 

įsitraukimą į 

edukacines veiklas. 

Įgyvendinti Geros 

mokyklos koncepciją 

patvirtintą Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymo 37 straipsnio 1 ir 

3 dalis ir Valstybinės 

švietimo 2013–2022 metų 

strategijos, patvirtintos 

Lietuvos Respublikos 

Seimo 2013 m. gruodžio 

23 d. nutarimo Nr. XII-745 

„Dėl Valstybinės švietimo 

2013–2022 metų 

strategijos patvirtinimo“, 

13.2 papunkčiu. 

Įstaigos 2018 metų veiklos programoje 

numatyta ir organizuojama – 

bendruomenės narių kūrybinių darbų 

parodos (2-3 kartus), edukacinės 

programos (2 kartus), atviros ugdomosios 

veiklos (3 kartus).  

 

Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti 

neigiamos įtakos šioms užduotims įvykdyti) 

 

1. Žmogiškieji faktoriai (nedarbingumas, kitos aplinkybės). 



2. Teisės aktų pasikeitimai ar vėliau, nei planuota, patvirtinti ar nepatvirtinti teisės aktai. 

3. Piniginių lėšų trūkumas, nepakankamas finansavimas. 

4. Nenumatytos aplinkybės (techniniai, technologiniai atvejai ir kt.). 

5. Kitų institucijų įsipareigojimų ar sutarčių nevykdymas. 

_____________________ 

  

 

 

 


