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KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

9. Kitų 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)

9.1. Užtikrinti ugdymo proceso

kokybę įgyvendinant STEM

metodiką.

Įstaigoje ugdymas

organizuojamas

vadovaujantis šiuolaikine

kokybiško ikimokyklinio

ugdymo samprata.

Stebėta, analizuota 60 proc.

pedagogių ugdomosios veiklos,

organizavimo, planavimo kokybė.

Apibendrinti rezultatai aptarti

pedagogų tarybos posėdyje,

numatytos tobulinimo gairės (iki

2020 m. gruodžio 21 d.).

9.2. Suburti įstaigos bendruomenę

grupių ir lauko edukacinių erdvių

pertvarkymui ir turtinimui

įgyvendinant STEM metodiką.

Sudarytos sąlygos

šiuolaikinių veiklų

organizavimui grupėje ir

lauke, maksimaliai

sumažinta rizika vaikų

traumavimuisi.

Visose grupėse įrengtos erdvės

laboratoriniams bandymams,

lauko ir grupių edukacinės erdvės

papildytos ugdymo priemonėmis

leidžiančios bandyti, patirti

eksperimentuoti. Rekonstruoti

arba pašalinti nesaugūs įrenginiai

(vadovaujantis lauko įrenginių

patikros ataskaita), (iki 2020 m.

lapkričio 30 d.

9.3. Užtikrinti sėkmingą naujų

vaikų priėmimą ir jų adaptaciją.

Tinkamai pasirengta naujų

vaikų priėmimui ir jų

adaptacijai.

Organizuotas informacinis

susirinkimas būsimųjų ugdytinių

tėvams, pasirašytos sutartys,

suformuotos vaikų asmens bylos,

parengti ir su tėvais aptarti vaikų

priėmimo ir adaptacijos planai.

9.4. Iki 2020 m. birželio 30 d.

parengti Klaipėdos rajono

savivaldybės merui įstaigos

žmogiškųjų resursų, veiklos išlaidų

ir valdomos infrastruktūros

optimizavimo strategiją ir veiksmų

planą, siekiant mažinti įstaigos

Sumažėjusios įstaigos

išlaidos pagal 2020 m.

įstaigai patvirtintą biudžetą.

1. Iki 2020 m. liepos 10 d.

Klaipėdos rajono savivaldybės

merui raštu pateikta

infrastruktūros optimizavimo

strategija ir veiksmų planas.

2. Ne mažiau kaip 8 proc.

sumažėjusi savivaldybės biudžeto
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išlaikymui skiriamas biudžeto

lėšas.

lėšų dalis pagal 2020 m. įstaigai

patvirtintą biudžetą.

9.5. Aktyviai dalyvauti teikiant

paraiškas Europos Sąjungos ar

valstybės biudžeto lėšomis

finansuojamuose priemonėse.

Įgyvendinti Europos

Sąjungos ar valstybės

biudžeto lėšomis

finansuojami projektai, iš

kurių vienas – susijęs su

įstaigos infrastruktūros

gerinimu.

Įgyvendinti ne mažiau kaip 2

Europos Sąjungos ar valstybės

biudžeto lėšomis finansuojami

projektai, iš kurių vienas – susijęs

su įstaigos infrastruktūros

gerinimu.
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