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I SKYRIUS 
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

          2018 metų tikslus numatėme vadovaudamiesi Rumšiškių lopšelio-darželio 2018-2020 m. 

strateginiu planu ir tęsdami 2017 m. veiklos plano įgyvendinimą. 

          Gerinant ugdymo kokybę lopšelyje-darželyje būtina rūpintis ugdymo sąlygų gerinimu ir 

vaikų saugumu. Labai svarbu rūpintis vaikais,  turinčiais specialiųjų poreikių ir socialiai 

apleistais. Įgyvendinant šį tikslą siekėme  visiems vaikams formuoti saugios ir sveikos 

gyvensenos įgūdžius, mažinome socialinę atskirtį, pritraukėme lėšas (2% GPM, LFF projektas 

„Futboliukas“ ir kt.) įstaigos veiklos modernizavimui, materialinės bazės atnaujinimui. 

         Siekti aukštos ugdymo(si) kokybės organizuojant ugdymą saugioje ir sveikoje aplinkoje. 
Įgyvendinant šį tikslą buvo kokybiškai įgyvendintos ikimokyklinio, priešmokyklinio, papildomo 

ugdymo programos ir projektai. Sudarytos galimybės vaikų saviraiškos ir kūrybiškumo 

ugdymui(si), pedagogų ir kitų įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui (pagal 

kompetencijas). Lopšelio-darželio aplinka estetiška, saugi, pritaikyta bendruomenės narių 

poreikiams, sudaranti sąlygas atskleisti ir atsiskleisti jų gebėjimams, individualumui, 

kūrybiškumui.  

        Užtikrinamas individualių vaiko saugumo, emocinių, fizinių ir socialinių poreikių 

tenkinimas, nes programos, ugdymo(si) aplinka, priemonės atitinka reikalavimus, vaikų amžių, 

poreikius bei interesus. Įstaiga atvira pokyčiams, joje dirba nemažai kompetentingų, patirtį 

turinčių darbuotojų. Kiekvienam darbuotojui sudarytos lygios galimybės nuosekliai tobulinti 

kvalifikaciją, atestuotis, persikvalifikuoti ir mokytis (įstaiga apmoka už kvalifikacijos kėlimo 

kursus, mokymus, dalyvavimą seminaruose ir kt.).  

Įstaigoje (pagal poreikį ir turimas lėšas) kasmet atliekamas grupių ir bendrųjų patalpų einamasis 

remontas. 2018 m. suremontuotos grindys ir pakeista grindų danga renginių ir sporto salėje bei 

esančioje šalia tualeto patalpoje, apšviesti įėjimai į įstaigą ir  pats kiemas, pakeistos kriauklės, 

klozetai vaikų prausyklose, lubinis apšvietimas grupių patalpose, apsauginės žaliuzės 

miegamuosiuose ir kt.).  Keičiami susidėvėję baldai kabinetuose ir grupių kambariuose, nupirkti 

nauji ir atnaujinti bei suremontuoti kiemo įrenginiai, vaikams užsakoma spauda, perkami žaislai, 

knygos, ugdymo ir kanceliarinės priemonės.  

        Taupiai ir racionaliai naudojamos savivaldybės biudžeto, mokinio krepšelio ir įstaigos lėšos, 

laiku sumokami atlyginimai, atsiskaitoma su tiekėjais ir paslaugų teikėjais. Įstaiga įsiskolinimų 

neturi. 

 
 

 
 
 



 
 

II SKYRIUS 
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 
(toliau – užduotys) 

Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 
rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar 
nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 
rodikliai 

1.1.Užtikrinti 
kokybišką 
ikimokyklinį ir 
priešmokyklinį 
ugdymą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1. Bus įdiegti  
nauji ugdymo 
metodai bei 
patobulinti 
įgyvendinami 
ugdymo metodai,  
padedantys 
vaikams pasiruošti 
priešmokyklinės 
grupės ir I klasės 
lankymui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1. Efektyvus sistemos 
„Mūsų darželis“ 
naudojimas, tėvų 
informavimas apie ugdomąjį 
procesą ir vaikų pasiekimus. 
Kūrybingas programų PI ir 
KA, OPA PA ir „Žiburėlis“ 
naudojimas ugdomajame 
procese. 
SMART lentos ir BMK 
pamokų integravimas į 
priešmokyklinį ugdymą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1. Su sistema  
„Mūsų darželis“ 
pradėjome dirbti 2015 
m., 2018 m. išplėtėme 
sistemos naudojimo 
galimybes tėvams. 
Dabar  tėvai sistemoje 
gali susipažinti su visą 
informacija apie savo 
vaiką: ugdomoji 
veikla (grupės savaitės 
planai), vaiko 
pasiekimų žingsneliai 
(18 žingsnelių), 
užsiėmimų tvarkaraštį 
(logopedo, kūno 
kultūros mokytojo ir 
meninio ugdymo 
mokytojo), 
numatomas bendras 
įstaigos veiklas 
(šventės, projektai, 
susitikimai). 

Kūrybingai 
naudojama 
ikimokyklinio 
ugdymo programų PI 
ir KA ir 
priešmokyklinio 
ugdymo programa 
OPA PA.  
Programą „Žiburėlis“ 
naudojome vaikų 
kalbos korekcijai.  
SMART lentą su 
BMK pamokomis 
integravome į 
priešmokyklinį 
ugdymą ir tai tapo 
ugdomojo proceso 
dalimi. 



 1.1.2. Įsigysime 
modernių 
priemonių,  
programų 
ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo 
organizavimui, 
projektinės veiklos 
ir renginių 
įgyvendinimui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.2. Įsigytų modernių 
priemonių ir programų 
kiekis ne mažiau kaip už 
8000,0 €: patyčių ir smurto 
mažinimo programa su 
priemonėmis „Kimochi“, 
Išmaniosios grindys (vaikų 
judėjimo skatinimui), 
interaktyvus stalas 
ikimokyklinukų ugdymui r 
horiniai mikrofonai renginių 
įgarsinimui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.2. Nusipirkome ir 
kūrybingai naudojame 
programą su 
priemonėmis 
„Kimochi“. 
„Kimochis“ programa  
padeda vaikams įgyti 
žinių, įgūdžių ir 
mokėjimų kurie 
padeda suprasti bei 
valdyti savo emocijas, 
globoti bei rūpintis 
kitais, kurti tvirtus  
santykius, priimti 
atsakingus sprendimus 
ir konstruktyviai 
spręsti keblias 
situacijas. 
Priešmokyklinukai 
kartu su pedagogais 
aktyviai dalyvauja 
ankstyvosios 
prevencijos 
programoje „Zipio 
draugai“. 
Už prevencines 
programas ir 
priemones 
sumokėjome: 472,0 €, 
interaktyvios grindys 
3300,0 €; 
horiniai mikrofonai 2 
vnt. 296,0 €; 
modernios priemonės 
(sensoriniai blokeliai. 
burbulai, lašeliai, 
vaivorykštė, gėlės, 
raidės ir kt.), Logico 
Primo edukaciniai 
žaidimai, lazerinis 
spalvotas 
daugiafunkcinis 
spausdintuvas/kopija-
vimo aparatas,  
kompiuteris 
„Boružėlių“ gr. 
2716,0 €; 
Kitos prekės  
(edukaciniai 
paveikslėliai langams 
16 vnt., edukacinės 
programos įstaigoje, 
išvykos, šventės ir kt.) 



 
1.1.3. Nupirksime 
naujus kiemo 
įrenginius ir 
suremontuosime 
esamus, nes kai 
kurie neatitinka HN 
131:2015 „Vaikų 
žaidimų aikštelės ir 
patalpos“ 
reikalavimų. 

 
1.1.3. Nupirkti nauji kiemo 
įrenginiai ir suremontuoti 
jau turimi kiemo įrenginiai 
(ne mažiau kaip už 7 000,0 
€) 

1200,0 € 
1.1.3. Nupirkome 
ir sumontavome naują 
kiemo įrenginį už 
5500,0 €. 
 Kiemo įrenginius 
neatitikusius HN 
131:2015 
suremontavo juos 
stačiusi įmonė savo 
lėšomis.  
Už likusias planuotas 
lėšas nupirkome 
sportinį inventorių 
(kūgių rinkinius, 
varlytes, maišelius, 
pėdutes ir delniukus 
(motorikos lavinimui), 
vikrumo kopėtėles, 
treniruočių barjerus, 
kamuolius, vežimėlį 
kamuoliams ir kt.). 

1.2.Užtikrinti 
kokybišką 1,5-3 ir 
3-6 m. amžiaus 
vaikų maitinimo 
organizavimą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1. Gerinti vaikų 
mitybos kokybę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1. Parengtas „Maitinimo 
organizavimo tvarkos 
aprašas“. 
Kartu su Kaišiadorių r. 
savivaldybės sveikatos biuro 
darbuotojais parengtas, su 
įstaigos bendruomene 
aptartas ir MVT patvirtintas 
valgiaraštis 1,5-3 ir 3-6 m. 
amžiaus vaikams. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1. Parengtas ir 
patvirtintas vaikų 
maitinimo 
organizavimo tvarkos 
aprašas direktoriaus 
2018-01-03 įsakymo 
Nr. V1-6.  
Su aprašu 
pasirašytinai 
supažindinti visi už 
vaikų maitinimą 
atsakingi asmenys. 
Kartu su Kaišiadorių 
r. savivaldybės 
sveikatos biuro 
darbuotojais parengtas 
ir  MVT patvirtintas 
valgiaraštis 1,5-3 ir 3-
6 m. amžiaus vaikams. 
2018-08-28 
direktoriaus įsakymu 
Nr. V1-31 valgiaraštis 
patvirtintas;   
2018-09-12 įsakymu 
Nr. V1-33 buvo  
patvirtinti valgiaraščio 
pakeitimai. 
Nuo 2018 m. rugsėjo 
1 d. skundų ir žodinių 
pastabų dėl vaikų 
maitinimo negavome. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.2. Sudaryti 
sąlygas 
darbuotojams kelti 
kvalifikaciją vaikų 
sveikatos 
stiprinimo ir maisto 
technologinių  
procesų tobulinimo 
klausimais. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.2. Darbuotojai kėlė 
kvalifikaciją ( ne mažiau 
kaip 6 ak. val. per metus). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.2. Darbuotojai, 
atsakingi už vaikų 
maitinimo 
organizavimą ir 
vykdymą kėlė 
kvalifikaciją šiuose 
kvalifikacijos kėlimo 
kursuose ir 
mokymuose 
„Sveikatai palankių 
pusryčių patiekalų 
gamyba, naujausių 
technologijų taikymas 
ir pateikimas vaikų 
valgiaraščiuose“, 
„Sveikatai palankių 
pietų patiekalų 
gamyba, naujausių 
technologijų taikymas 
ir pateikimas vaikų 
valgiaraščiuose“, 
„Maisto saugos 
valdymas maisto 
tvarkymo subjektuose. 
Kontrolės procedūros, 
efektyvumo trūkumų 
šalinimo priemonės, 
poveikio priemonės“, 
„Nauji vaikų 
maitinimo 
organizavimo 
reikalavimai pagal 
„Maitinimo 
organizavimo 
ikimokyklinio 
ugdymo įstaigose 
tvarkos aprašą“ nuo 
2018-09-01“. 

1.3.Užtikrinti 
sėkmingą įstaigos 
funkcionavimą 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.1.Bus 
užtikrintas 
tinkamas įstaigos 
valdymas ir 
administravimas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.1. Pasirašyti patalpų 
nuomos sutartį su 
Rumšiškių Šv. Arkangelo 
Mykolo parapija. 
Metinių užduočių, siektinų 
rezultatų ir jų vertinimo 
rodiklių nustatymas 
(išskyrus pedagogus ir D 
lygio darbuotojus) ir jų 
veiklos vertinimas. 
 
 
 
 
 

1.3.1. Patalpų nuomos 
sutartis pasirašyta 
2018 m. rugsėjo 6 d. 
Darbuotojams 
(išskyrus pedagogus ir 
D lygio darbuotojus) 
metinės užduotys, 
siektini rezultatai ir jų 
vertinimo rodiklių 
nustatyti  direktoriaus 
2018 m. sausio 28 d. 
įsakymu Nr. V1-8, 
pagal nustatytą 
veiklos vertinimo 
tvarką ji bus įvertinta 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.3.2. Taupiai ir 
racionaliai 
naudojamos 
biudžeto, mokinio 
krepšelio ir įstaigos 
lėšos, laiku 
sumokėti 
atlyginimai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.3. Bus 
suorganizuoti 
supervizijos 
mokymai visiems 
įstaigos 
darbuotojams. 
Mokymų tikslas: 
įstaigos 
mikroklimato 
gerinimas. 
 
 
 

 
 
 
1.3.2. Sudaryti ir laiku 
pateikti savivaldybės 
administracijos finansų 
skyriui 2019 m. sąmatų 
projektai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.3. Supervizijos 
mokymuose dalyvaus ne 
mažiau kaip 85% įstaigos 
darbuotojų. 
 
 
 
 
 
 
 
 

iki 2019 m. sausio 31 
d.  
1.3.2. Sąmatų  
projektai 2019 m. 
parengti ir pateikti 
savivaldybės 
administracijos 
finansų skyriui 2018 
m. spalio 30 d. 
Įstaigos biudžetas kurį 
sudaro biudžeto, 
mokinio krepšelio ir 
įstaigos lėšos 
naudojamas taupiai ir 
racionaliai. Įstaigoje 
2018 m. liepos 2-20 
dienomis ir 2018 m. 
spalio 22 - lapkričio 
30 d. Kaišiadorių r. 
savivaldybės kontrolės 
ir audito tarnyba 
vykdė finansinį ir 
teisėtumo auditą. 
Audito išvadoje 
neracionalaus įstaigos 
biudžeto lėšų 
naudojimo faktų 
nenustatyta. 
Darbuotojams darbo 
užmokestis ir kitos 
išmokos buvo 
mokamos pagal 
nustatytą grafiką. 
1.3.3. Supervizijos 
mokymai 2018 m. 
nevyko, tačiau 
darbuotojai dalyvavo 
kitokiuose tokio tipo 
seminaruose: 
„Pozityvumo paieška 
realybėje ir savyje“ ir 
„Pokyčiai ir streso 
valdymas 
organizacijoje“. 
2018 m. pasirašyta 
sutartis su LVJC dėl 
dalyvavimo projekte 
„Išmok  jaustis gerai“. 

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 
Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. Nesuorganizuoti supervizijos 
mokymai, tačiau vietoje jų darbuotojai 

Dėl Polinos Šedienės, supervizorės, kuri anksčiau 
vedė mokymus mūsų įstaigoje, užimtumo. 



dalyvavo kituose tokio tipo mokymuose. 
2.2.  
2.3.  
2.4.  
2.5.  

 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 
3.1.Renginių ir sporto salėje bei tualeto patalpoje 
prie salės  suremontuotos grindys ir pakeista grindų 
danga. 

Dėl nelygaus grindų paviršiaus kilo rizika 
vaikų saugumui ir traumatizmui, todėl 
pakeitus grindų dangą šios rizikos 
sumažėjo. 

3.2. Aktyvus dalyvavimas ankstyvosios prevencijos 
programoje „Zipio draugai“. 

Programa padės 6-7 m. amžiaus vaikams 
iš(si)ugdyti socialinius bei emocinių 
sunkumų įveikimo gebėjimus, siekiant 
geresnės vaikų psichikos sveikatos ir 
emocinės gerovės. Vaikystėje įgiję šių 
gebėjimų, vaikai lengviau susidoros su 
kebliomis ir kritinėmis situacijomis ne tik 
vaikystėje, bet ir paauglystėje. 

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 
užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 
jų rodikliai 

4.1.    
4.2.    
4.3.    
4.4.    
4.5.    

 

III SKYRIUS 
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 
5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai x 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 
6.1. 
6.2. 

 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

IV SKYRIUS 



VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 
____________________                          __________                    _________________         
__________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                                     (vardas ir pavardė)                      (data) 
įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  
savivaldos institucijos įgaliotas asmuo  
/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 
8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 
______________________                 __________                    _________________         
__________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                                  (vardas ir pavardė)                    (data) 
pareigas įgyvendinančios institucijos  
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 
pareigos) 

 
Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 
IV SKYRIUS 

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 sėkmingo ugdymo 
proceso įgyvendinimo sąlygas, 
plėtojant pedagogų 
kompetencijas, atpažįstant vaiko 
individualius poreikius ir 
sprendžiant ugdymosi 
sunkumus. 

9.1.1. Stebėti, fiksuoti, 
analizuoti vaikų 
individualius pasiekimus 
ir daromą  pažangą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1.2. Tobulinti jau 
įgyvendinamus ugdymo 
metodus ir projektinę 
veiklą. 
9.1.3. Įsigyti priemonių, 
programų ikimokyklinio 

9.1.1.Kiekvieno vaiko 
pasiekimai ir daroma pažanga 
pagal amžiaus tarpsnius 
 (vertinimas %). 
Įvairių poreikių turinčių vaikų, 
ugdomų pagal specialiojo 
ugdymo, saviraiškos poreikių 
tenkinimo programas ir 
projektus dalis (%) 
Įsigytos vaikų ugdymui(si), 
vertinimui ir įsivertinimui 
skirtos priemonės, grožinė 
literatūra (tūkst. €). 
9.1.2. Programų atitiktis vaikų 
ugdymosi poreikiams ir 
interesams (lygiai). 
 
9.1.3. Įsigytų priemonių, 
programų ikimokyklinio ir 



ir priešmokyklinio 
ugdymo organizavimui, 
projektinės veiklos ir 
renginių įgyvendinimui. 
 
 
9.1.4. Sudaryti galimybę 
darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimui ir profesiniam 
tobulėjimui (pagal 
kompetencijas). 

 

priešmokyklinio ugdymo 
organizavimui, projektinės 
veiklos ir renginių 
įgyvendinimui (tūkst. €). 
Organizuotų ir įgyvendintų 
projektų ir renginių dalis (%). 
9.1.4. Pedagogų, tobulinusių 
savo kvalifikaciją, ugdomosios 
veiklos individualizavimo ir 
diferencijavimo srityse (dienų 
skaičius). 
Kitų darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimas (dienų skaičius). 

9.2.Užtikrinti higienos normų 
reikalavimus atitinkančią 
lopšelio-darželio aplinką. 

9.2.1.Sutvarkyti vidaus ir 
lauko aplinką, nupirkti 
naujus kiemo įrenginius, 
įrangą, baldus ir 
priemones (pagal 
poreikį). 
 
 
 
 
 
 
 
9.2.2. Aptarnaujantį 
personalą  aprūpinti 
darbui būtinomis 
priemonėmis ir 
medžiagomis. 

9.2.1. Sutvarkyta vidaus ir 
lauko aplinka, nupirkti nauji 
kiemo įrenginiai, baldai 
grupėse ir priemonės. 
Metų eigoje nenustatyti HN 
pažeidimai. 
Atlikta vaikų žaidimų aikštelės 
ir įrenginių patikra, pažeidimai 
dėl įrenginių eksploatacijos 
nenustatyti. 
Savalaikis savikontrolės 
sistemos vidaus audito 
atlikimas. 
9.2.2. Įsigytos higienos ir 
švaros prekės bei priemonės 
pagerinančios  darbuotojų 
darbo sąlygas. 

9.3.Užtikrinti sėkmingą įstaigos 
funkcionavimą. 

9.3.1. Bus užtikrintas 
tinkamas įstaigos 
valdymas ir 
administravimas, 
motyvuojantis 
darbuotojus siekti 
geresnių darbo rezultatų. 
 
 
 
9.3.2. Racionaliai ir 
taupiai naudojamos 
biudžeto, mokinio 
krepšelio ir įstaigos lėšos. 

9.3.1. Pasirašyta patalpų 
nuomos sutartis su Rumšiškių 
Šv. Arkangelo Mykolo  
parapija. 
Visiems darbuotojams 
(išskyrus pedagogus ir D lygio 
darbuotojus)  suformuotos 
metinės užduotys, siektini 
rezultatai ir vertinimo kriterijai. 
Atliktas darbuotojų vertinimas. 
9.3.2 Sudaryti ir laiku pateikti 
savivaldybės administracijos 
finansų skyriui 2020 m. 
finansinių sąmatų projektai. 
Laiku apskaičiuotas ir 
išmokėtas darbo užmokestis. 
Laiku apmokėta už suteiktas 
paslaugas ir išlaidos už įsigytas 
prekes (pagal biudžeto išlaidų 
sąmatą) 

 



10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 
turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 
10.1. Nepakankamas įstaigos finansavimas. 
10.2. Vadovo ir darbuotojų nedarbingumas. 
10.3. Nepasirašyta patalpų nuomos sutartis  2019-2020 m. 

 
 
______________________                 __________                    _________________         
__________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                                  (vardas ir pavardė)                    (data) 
pareigas įgyvendinančios institucijos  
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 
pareigos) 

 
Susipažinau. 
____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 
 

 
 

 
 


