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I SKYRIUS 

PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 
 

Metinės užduotys 

(toliau – užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

1.1.    

1.2.    

1.3.    

1.4.    

1.5.    

 

2. 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 įvykdytos) 

2.1. Gerinti įstaigos teikiamų 

paslaugų kokybę 

Inicijuotos bei 

įgyvendintos priemonės 

teikiamų paslaugų 

kokybei gerinti susijusios 

su specialiųjų ugdymosi 

(SUP) poreikių turinčių 

vaikų integracijai.   

Integruotas 1 vaikas su SUP, 

esant poreikiui įsteigti etatai 

spec.pedagogo, mokinio 

padėjėjo,   įsigytos specialios 

ugdymo priemonės.  

 

Užtikrintas lygių galimybių 

principo įgyvendinimas: vaikas, 

turintis negalią ugdomas 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje kartu su visais vaikais 

. 

 



2.2. Užtikrinti sveiką, saugią 

aplinką, užkertančią kelią 

smurto, prievartos apraiškoms ir 

žalingiems įpročiams bei smurto 

ir patyčių prevencijos modelio 

įgyvendinimą įstaigoje. 

 

 

Įgyvendinti Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymo nuostatas, 

reglamentuojančias 

smurto ir patyčių 

prevenciją.  

 

1. Parengtas smurto ir patyčių 

prevencijos ir intervencijos 

tvarkos aprašas. 

2. Sudaryta darbo grupė 

smurto ir patyčių prevencijos 

vykdymui. 

3. Organizuoti mokymai apie 

smurto ir patyčių prevenciją 

įstaigos pedagogams ir 

bendruomenei. 

4. Organizuoti grupių tėvų 

(globėjų) susirinkimai smurto ir 

patyčių prevencijos tema. 

5. Parengta ir pristatyta įstaigos 

bendruomenei ataskaita apie 

smurto ir patyčių prevencijos 

programos vykdymą. 

2.3. Atlikti įstaigos centrinės 

žaidimų aikštelės renovaciją. 

Įgyvendintos Lietuvos 

higienos normos HN 

75:2010 ,,Įstaiga vykdanti 

ikimokyklinio ir (ar) 

priešmokyklinio ugdymo 

programą. Bendrieji 

sveikatos saugos 

reikalavimai“ nuostatos. 

2018 m. 3 ketvirtis. Įrengta 

centrinė žaidimų aikštelė 

ikimokyklinio/priešmokyklinio 

ugdymo grupės vaikams: 

paklota nauja atitinkanti 

standartams žaidimų aikštelės 

danga. 

 

 

 

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

turėti neigiamos įtakos šioms užduotims įvykdyti) 

(pildoma kartu suderinus su valstybinės ir savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias 

mokyklas) (toliau – švietimo įstaiga) vadovo pavaduotoju ugdymui, ugdymą organizuojančio 

skyriaus vedėju) 
 

3.1. trečiųjų asmenų įsipareigojimų nevykdymas 

3.2. žmogiškieji ištekliai 

3.3. teisės aktų pasikeitimai 

1.4. finansavimo trūkumas 

 


