Kauno rajono savivaldybės mero
2018-05-02 potvarkio Nr. P5-127
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KAČERGINĖS
DAUGIAFUNKCIO CENTRO DIREKTORĖS AURIKOS LAURINAITIENĖS 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. Tobulinti daugiafunkcio
1. Parengtas darbuotojų
1. Vadovai, pedagogai ir kiti
centro, mokyklos
kvalifikacijos tobulinimo
darbuotojai (80 proc.) kryptingai ir
bendruomenės darbuotojų
planas
tikslingai kels kvalifikaciją, gilins
dalykines ir asmenines
2. Daugiafunkcio centro
profesines žinias ir asmenines
kompetencijas
bendruomenė – besimokanti kompetencijas įvairiuose
organizacija.
seminaruose, konferencijose bei
mokymuose, kiekvienas pedagogas
išklausys ne mažiau 5 seminarų.
2. Bus dalinamasi gerąja patirtimi
apie daugiafunkcio centro veiklą su
kitu Lietuvos daugiafunkciu centru.
2. Plėtoti daugiafunkcio
1. Patenkinti gyvenamosios
1. Tenkinant vietos bendruomenės
centro paslaugų įvairovę
vietovės bendruomenės
poreikius bus įvykdyti visi 2018 m.
poreikiai.
suplanuoti renginiai (po 1-2
2. Užtikrintas vaikų ir
renginius kartą savaitėje pagal 2018
jaunimo užimtumas vasaros
m. planą). Organizuojamos parodos,
metu.
koncertai, seminarai, plenerai,
3. Užmegzti tarptautiniai
edukacinės dirbtuvės, susitikimai su
ryšiai su Ukrainos šalies
žymiais žmonėmis, pilietinės
kultūrinės veiklos atstovais.
akcijos, tradiciniai renginiai,
savaitgalio žygiai, vasaros
stovyklos.
2. Renginių kokybe ir įvairove
patenkinta bendruomenė (žodinė
apklausa vykdoma po kiekvieno
renginio, apklausa raštu – kartą
metuose).
3. Suorganizuota Vaikų vasaros
poilsio stovykla Kauno rajono
moksleiviams birželio mėnesį.
4. Vykdoma Socializacijos
programa
5. Suorganizuotas tarptautinis
dailininkų pleneras rugsėjo mėnesį.
3. Organizuoti kokybišką
1. Parengtas vaikų
1. Iki rugsėjo mėnesio parengtas
vaikų ugdomąją veiklą
ugdomosios veiklos
vaikų ugdymo netradicinėse erdvėse
netradicinėse erdvėse
netradicinėse erdvėse tvarkos tvarkos aprašas.
aprašas.
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2. Vykdomas ikimokyklinio,
priešmokyklinio amžiaus
vaikų ugdymas netradicinėse
erdvėse.

2. Vieną kartą savaitėje ugdymą
organizuoti netradicinėse erdvėse.
Ugdytiniai įgys daugiau praktinės
patirties, susipažins su juos
supančia aplinka, lengviau
adaptuosis skirtingose aplinkose,
įgis kompetencijų, būtinų
asmeniniam, visuomeniniam
gyvenimui, bei bus motyvuojami
bendrai ugdymo(-si) veiklai.
3. Vykdoma pedagoginės veiklos
stebėsena, vertinimas ir aptariama
metodinėje grupėje.

2.
Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali
turėti neigiamos įtakos šių užduočių įvykdymui)
3.1. Žmogiškieji ištekliai.
3.2. Finansiniai ištekliai
__________________________

