VĖLIUČIONIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRO
DIREKTORĖ VITALIJA GRIGAITIENĖ
EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS
Eil.Nr.

Metinės veiklos užduotys

Siektini rezultatai

Parengti ir įteisinti darbo
apmokėjimo sistemą

Įgyvendinti Lietuvos
Respublikos valstybės ir
savivaldybių įstaigų
darbuotojų darbo
apmokėjimo įstatymo 5
straipsnio nuostatas

2017 m
pasirengti įgyvendinti ir
taikyti naują DK.

Įgyvendinti LR DK
naujoves

Per 2017m. pasirengti ir
taikyti naują LR Vaiko
minimalios ir vidutinės
priežiūros įstatymą,
pradėti įgyvendinti Vaiko
vidutinės priežiūros
priemonės įgyvendinimo
tvarkos aprašą
Per 2017 m. pasirengti
įgyvendinti ir taikyti
Švietimo
įstatymo pakeitimus

Nuo 2017-09-01 pradėti
įgyvendinti LR Vaiko
minimalios ir vidutinės
priežiūros įstatymą ir pradėti
įgyvendinti Vaiko vidutinės
priežiūros priemonės
įgyvendinimo tvarkos aprašą

Skatinti Centro
bendruomenės ir vaiko
atstovu
bendradarbiavimą, naujų
socialinių partnerių
paieška ir ryšių
plėtojimas
Parengti strateginį planą
2018-2020 m. siekti
visapusiško švietimo
dalyvių poreikių
tenkinimo

Bendrų vaiko atstovus pagal
įstatymą, Centro
bendruomenės ir mokinių
renginių organizavimas,
nauju bendradarbiavimo
sutarčių pasirašymas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Švietimo įstatymo pakeitimu
įgyvendinimas, mokinių
vidaus tvarkos taisyklių
pakeitimas, mokymosi
sutarčių papildymas,
parengtas ugdymo planas
2017-2018 mokslo metams

Tinkamai pasirengti
įgyvendinti strateginį planą
2018-2020 m.

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai
(Kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai,
kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar
nustatytos užduotys yra įvykdytos.)

2017 m. 1 ketvirtis.
1. Parengtas darbo apmokėjimo tvarkos
aprašas;
2. Visi darbuotojai pasirašytinai
supažindinti su darbo apmokėjimo
tvarkos aprašu.
3. Pakeisti pareigybių aprašai.
4. Visi darbuotojai supažindinti
pasirašytinai su jų pareigybių aprašais
2017 m. III- IV ketvirtis.
1. Pakeistos Vėliučionių VSC Darbo
tvarkos taisyklės;
2. Visi darbuotojai supažindinti
pasirašytinai su Vėliučionių VSC
Darbo tvarkos taisyklėmis.
2017m. IV ketvirtis.
1. Įsteigta pusiau atviro tipo grupė.
2. Parengtas pusiau atviro tipo grupės
tvarkos aprašas.
3. Parengtas vaiko individualus
vidutinės priežiūros vykdymo planas su
integralia individualaus ugdymo plano
dalimi.
2017 m. III- IV ketvirtis 1. Pakeistos
Vėliučionių VSC Mokinių vidaus
taisyklės;
2. Pakeista Vėliučionių VSC mokymosi
sutartis;
3. Sudaryta darbo grupė ugdymo planui
parengti;
4. Parengtas ugdymo planas.
2017 m. II- IV ketvirtis 1.
Suorganizuoti bendri vaiko atstovus
pagal įstatymą, Centro bendruomenės ir
mokinių 2 renginiais;
2. Pasirašytos 2 bendradarbiavimo
sutartis su socialiniais partneriais.
2017 m. IV ketvirtis.
1. Sudaryta darbo grupė strateginiam
planui parengti;
2.Parengtas strateginis planas.20182020 m.

