PRITARTA
Visagino savivaldybės tarybos
2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-52
VISAGINO LOPŠELIO-DARŢELIO „AUKSINIS GAIDELIS“
(VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRO)
2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I SKYRIUS
ĮVADAS
Lopšelis-darželis ,,Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centras) yra viešasis
juridinis asmuo, veikiantis kaip savivaldybės biudžetinė įstaiga ir turintis juridinio asmens teises,
antspaudą su savo pavadinimu, išlaidų sąmatą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos
Respublikos registruotuose bankuose. Institucijos tipas – lopšelis-darželis, kodas 3164.
Institucijos grupė – neformaliojo švietimo mokykla, kodas 3160. Pagrindinė veiklos sritis –
švietimas. Ugdymo kalba – rusų, lietuvių. Ugdymo forma – dieninė. Pagrindinė veiklos rūšis –
ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10. Kitos veiklos rūšys – priešmokyklinio
amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20; nuosavo arba nuomojamo turto nuoma ir
eksploatavimas, kodas 68.20; duomenų apdorojimas, kodas 63.11; kvalifikacijos tobulinimas,
kodas 85.59. Mokyklos buveinė: Tarybų g. 9, LT-31134 Visaginas, Lietuvos Respublika, adresas
internete:
www.auksinisgaidelis.lt,
el.
paštas
direktore@auksinisgaidelis.lt,
sekretore@auksinisgaidelis.lt, tel. (8 386) 71 706, faks. (8 386) 71 706. Socialinio tinklo paskyra
Facebooke https://www.facebook.com/lopselisdarzelisauksinisgaidelis.visaginas/.
Lopšelio-darželio struktūra: ikimokyklinio ugdymo grupės (lopšelio ir darželio) – 8;
priešmokyklinio ugdymo grupės – 2; budinčioji grupė – 1. Įstaigos darbo režimas – 10,5 val.
Organizacinė valdymo struktūra patvirtinta direktoriaus įsakymu. Darbuotojų skaičius metų
pradžioje – 55; metų pabaigoje – 54. 2020 m. rugsėjo 1 d. duomenimis patvirtinta 43,255 etato.
Vaikų skaičius 2020 mokslo metų pradžioje – 163, metų pabaigoje – 157. Specialiųjų poreikių
mokinių skaičius – 10. Įstaigą lankė įvairių tautybių vaikai.
Darbe vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo
ir kitais įstatymais, Vaikų teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,
Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Visagino savivaldybės tarybos sprendimais, mero
potvarkiais, administracijos direktoriaus ir Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos
kontrolės skyriaus vedėjo įsakymais, lopšelio-darželio nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis.
Prisiimdami atsakomybę už visą įstaigos veiklą, rūpinamasi intelektualiniais,
materialiniais ir finansiniais ištekliais, racionaliu jų panaudojimu, kartu su savivaldos
institucijomis vykdoma stebėsena, kad laiku ir teisingai būtų atsiskaityta su biudžeto,
valstybinio socialinio draudimo įstaigomis.
2020 m. lopšelio-darželio biudžetą sudarė:
Eil. Finansiniai ištekliai
Lėšos
Pastabos
Nr.
Planuota, Eur Panaudota, Eur
1.
Savivaldybės biudžeto lėšos SB
370252
322266,73
2.
3.

Biudžetinių įstaigų pajamos už suteiktas
paslaugas SB (ĮP)
Valstybės biudžeto tikslinė dotacija SB
(VB), iš jų:
Speciali tikslinė dotacija ugdymo
reikmėms finansuoti K
Socialinės paramos išmokos D

47120

45641,32

262783 (K)
4728 (D)

262783 (K)
4726,80 (D)
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4.

Speciali tikslinė dotacija iš valstybės
vardu paskolintų lėšų
Parama (1,2 proc. GPM) (Kt)
Iš viso:

5019

5019,57

934

933,92

690836

641371,34

II SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ (Vaikystės pedagogikos centro) tikslas –
teikti kokybišką, atitinkantį vaiko poreikius, gebėjimus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą,
užtikrinant ugdymo tęstinumą, kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas,
padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius,
pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.
Įgyvendinant šį tikslą lopšelio-darželio bendruomenė vykdė 2020 m. strateginį planą ir
metinį veiklos planą, siekė kiekybinių ir kokybinių pokyčių.
2020-2022 m. strateginiame įstaigos plane buvo numatytos 2020 m. užduotys pagal
programas: 02 Visagino savivaldybės švietimo paslaugų plėtros programa, 06 Visagino
savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo programa, 07 Visagino savivaldybės sveikatos
apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa, 08 Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos
programa ir 10 Visagino savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programa.
Visagino savivaldybės švietimo paslaugų plėtros programa (kodas 02)
Vykdant programą užtikrinta ugdymo programų įvairovė, paslaugų prieinamumas ir
kokybė. Sudarytos sąlygos ugdyti vaikus ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse pagal
patvirtintas ugdymo programas, teikiama pedagoginė, psichologinė, metodinė ir švietimo
pagalba ugdytiniams ir pedagogams, užtikrinta pilnavertė racionali ir sveikatai palanki mityba,
dirba budinčioji grupė, organizuotas krepšinio būrelis.
Siekiant užtikrinti ugdymo proceso kokybę, darbuotojų veiklą reglamentuojančių
dokumentų atitikimą pasikeitus teisės aktams, sudarant ugdytiniams ir darbuotojams saugias ir
sveikatai palankias darbo sąlygas, bendruomenės narių informavimą ir profesinį tobulėjimą,
inicijuoti, organizuoti ir atnaujinti vidaus veiklą reglamentuojantys dokumentai, kurie patvirtinti
lopšelio-darželio direktoriaus įsakymais: darbuotojų darbo laiko apskaitos tvarka, patikslinta
suminė darbo laiko apskaita, atnaujinti darbuotojų pareigybių aprašymai, viešųjų pirkimų
organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas, finansų kontrolės taisyklės, ilgalaikio
materialiojo turto apskaitos tvarkos aprašas, atsargų apskaitos tvarkos aprašas, ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo paslaugų teikimo sutartys, sveikatos stiprinimo programa 2020-2024
m. „Noriu būti sveikas ir saugus“, papildytas vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas,
vaikų ugdymo dienų lankomumo apskaitos aprašas, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)
valdymo priemonės, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistema nauja
redakcija. Įdiegta elektroninė valdymo sistema „Mūsų darželis“, kompiuterizuotos visos
lopšelio-darželio grupės. Įdiegta pedagogams dokumentų valdymo sistema „KONTORA“.
Sėkmingai įgyvendinama lopšelio-darželio edukacinių erdvių plėtojimo programa „Darželis,
kuriame gera visiems“. Parengta sveikatos stiprinimo programa ,,Noriu būti sveikas ir saugus“
2020–2025 metams parengti.
Sudaryta paslaugų teikimo sutartis su VšĮ „Gyvenimo universitetas LT“, sudarytos
sąlygos pedagogams naudotis nuotolinių mokymų paslaugomis.
Pratęstas projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II “Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-030001 susitarimas iki 2020 m. gruodžio 31 d.
Vykdoma būrelių veikla, veikė futbolo būrelis.
Dalyvavome respublikinėse, regioninėse, miesto parodose, konferencijose, programose,
akcijose. Dalyvavome darželio organizuotose akcijose: „Geltonasis Kaspinas“, „Padėk man“,
„Padėkime paukščiams“, „Atmintis gyva, nes liudija“; „Savaitė be patyčių“, „Gegužė mėnuo-
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mėnuo be smurto prieš vaikus“ ir kt. Esame Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų
asociacijos (RIIDA) „Sveikatos želmenėliai“ nariais.
Švietimo paslaugų plėtros programa įvykdyta 100 procentų.
Visagino savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimo (kodas 06) programa
Įgyvendinant šią programą, lopšelis-darželis vykdė valstybės perduotas savivaldybėms
funkcijas – vaikų lankančių lopšelį-darželį pilnavertį racionalų nemokamą maitinimą, taikant
Visagino savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašą. Programa
įvykdyta 100 procentų.
Visagino savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo (kodas 07)
Vykdydamas savivaldybės sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programą
lopšelis-darželis dalyvavo programose skirtose sveikatai stiprinti „Vaisių ir daržovių bei pieno ir
pieno produktų vartojimo skatinimo ugdymo įstaigose“. Šias programas finansavo valstybė,
lopšelis-darželis prisidėjo žmogiškaisiais ištekliais. Programa įvykdyta 100 procentų.
Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos programa (kodas 08)
Įgyvendinant programą kuriama saugi, švari ir sveika aplinka – tvarkoma paviršinių
nuotekų sistema, gerinant tiekiamo geriamojo vandens kokybę ir nuotekų surinkimą bei valymą.
Programa įvykdyta 100 procentų..
Visagino savivaldybės viešosios infrastruktūros plėtros programa (kodas10)
Įgyvendinant programą prižiūrima ir modernizuojama lopšelio-darželio infrastruktūra,
remontuojamas ir prižiūrimas savivaldybės turtas, Lopšelio-darželio pastato patalpų konstrukcijų
ir inžinerinių tinklų remontas, avariniai darbai.
2020 m. remonto darbas lėšų neskirta, todėl nebuvo vykdomi remontai. Pagerintos darbo
sąlygos darbuotojams, t. y. įsigyta kompiuterinė technika ir jos priedai.
2020 m. rėmėjų 2 proc. lėšos panaudotos kompiuterinei technikai į grupes įsigyti.
Lopšelio-darželio išlaikymui skirtos lėšos naudotos racionaliai ir taupiai, sprendimai dėl
jų panaudojimo derinti su lopšelio-darželio savivaldos institucijomis, bendruomene. Ugdytiniai
aprūpinti reikiamomis ugdymo priemonėmis, mokytojai – naujomis darbo priemonėmis, nupirkti
5 kompiuteriai. Įvesta interneto prieiga pedagogų darbo vietose.
Nuolat atnaujinama informacinė sistema – lopšelio-darželio interneto svetainė adresu
www.auksinisgaidelis.lt. Sukurtas ir sėkmingai naudojamas elektroninis paštas darbuotojams
adresu
auksinisgaidelis@gmail.com,
socialinis
tinklas
Facebook
–
https://www.facebook.com/lopselisdarzelisauksinisgaidelis.visaginas/,
socialinis
tinklas
Facebook privati paskyra mokytojams https://www.facebook.com/groups/3941202795891592
Auksinio gaidelio mokytojai.
Siekiant virtualių ugdymo(si) aplinkų lopšelyje-darželyje kūrimo organizuotas
dalyvavimas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skelbtame 2020 metų kvietime ir pateikta
Sporto rėmimo fondui paraiška Nr. SRF-FAV-2020-1-0396, skirta fizinio aktyvumo veikloms,
skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių
organizavimui bei kvalifikacijos tobulinimui.
Pateikta paraiška Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skelbtame 2020 metų kvietime
(https://forms.gle/MqwBS6LMqzvHeyuQ6) dalyvauti priešmokyklinio ir / arba pradinio
ugdymo pilotiniame projekte finansiniam raštingumui stiprinti.
Įrengtas relaksacinis kambarys, skirtas ypatingo dėmesio reikalaujantiems vaikams,
vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, perdėtai aktyviems, autistams, esant klausos ar regos
susilpnėjimui. Įdiegta elektroninio valdymo sistema „Mūsų darželis“, pasirašyta paslaugų
teikimo sutartis su UAB „Kompiuterizuoti sprendimai“, išklausytas kvalifikacijos tobulinimo
seminaras darbuotojams „IS „Mūsų darželis“ diegimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“.
Lopšelio-darželio bendruomenės nariai kryptingai ir savitai kuria savo įvaizdį vietos
bendruomenėje. Operatyviai talpinama informacija interneto svetainėje www.auksinisgaidelis.lt,
Visagino savivaldybės interneto svetainėje www.visaginas.lt bei kituose socialiniuose tinkluose
apie lopšelio-darželio veiklą, dalyvavimą projektuose, edukaciniuose renginiuose. Informaciją
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apie lopšelio-darželio veiklą klientai gali sužinoti ir iš lopšelyje-darželyje stenduose esančios
informacijos.
III SKYRIUS
ŠVIETIMO POLITIKA, ĮSTAIGOS STRATEGIJOS KŪRIMAS IR ĮGYVENDINIMAS
Rengiant lopšelio-darželio veiklos strateginius veiklos planus atsižvelgiama į socialinius,
politinius ir ekonominius veiksnius, kurie įtakoja veiklą, sudaro galimybę sprendimų priėmimui,
koregavimui. Inicijuota ir sudaryta strateginio plano rengimo darbo grupė, atlikta analizė,
vykdyta jo įgyvendinimo, papildymo, analizavimo stebėsena. Suburta darbo grupė metiniam
veiklos planui parengti ir vykdyta jo įgyvendinimo, papildymo, analizavimo stebėsena. Veiklos
planas rengiamas atsižvelgiant į lopšelio-darželio strateginį planą, veiklos kokybės įsivertinimo
rezultatus, pagrindžiant ištekliais ir integruojant į ją atskirus lopšelio-darželio ir konkrečių veiklų
tobulinimo projektus ir planus. Sistemingai informuojama bendruomenė apie metinio veiklos
plano realizavimą, strateginio plano įgyvendinimą, metų biudžeto vykdymą.
Lopšelio-darželio bendruomenei aiškinama šalies ir savivaldybės politika, supažindinama
su švietimo ilgalaikėmis strategijomis ir prioritetais, organizuoti išaiškinimai, konsultacijos,
mokymai strategijos klausimais, veiklos pokyčių klausimais.
Sukurta ir puoselėjama lopšelio-darželio atributika, jauki ir išvaizdi aplinka viduje ir
teritorijoje, savita ir nepasikartojanti grupės aplinka, koridoriuose atsispindi rusiško ir lietuviško
stiliaus elementai. Organizuojami įvairūs renginiai (kūrybinės savaitės, pramogos, šventės,
akcijos, laisvalaikiai vaikams ir jų tėveliams bei darbuotojams, sveikatos dienos, parodos,
konkursai, vakaronės, ir kt.). Kultūros elementai, vertybės, elgesio normos atsispindi
informaciniuose stenduose, svetainėje www.auksinisgaidelis.lt. Bendradarbiaujama su įvairiomis
ugdymo institucijomis bei kitais socialiniais partneriais įvairiais lygmenimis ir dažnumu.
Bendradarbiaujama su Respublikos ikimokyklinėmis įstaigomis: Vilniaus miesto lopšeliaisdarželiais, Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacija, asociacija „Slavų
vainikas“, Respublikine ikimokyklinio ugdymo mokyklų asociacija „Sveikatos želmenėliai“,
Visagino miesto formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigomis.
Telkiama bendruomenė atliekant lopšelio-darželio veiklos įsivertinimą, nagrinėjami
aktualių sričių pokyčiai, įsivertinimo rezultatai aptariami savivaldos institucijose, bendruomenės
susirinkimuose, naudojami lopšelio-darželio veiklai planuoti ir tobulinti.
Savivaldos institucijos prisideda prie mokyklos valdymo: teikiami siūlymai svarstant
strateginį planą, metinį veiklos planą, vidaus tvarkos taisykles, ikimokyklinio ugdymo programą,
priešmokyklinio ugdymo planą, materialinių ir finansinių išteklių formavimą ir panaudojimą.
Posėdžiuose svarstoma ir aptariama vaikų ugdymo proceso organizavimo, vaikų sveikatos ir
saugumo, bendradarbiavimo ir organizacinius klausimai. Teikiama informacija apie švietimo
reformos, valstybės ir savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimo klausimus, pedagoginės
veiklos tobulinimo būdus, aptariama veiklos planų įgyvendinimo rezultatai.
IV SKYRIUS
UGDYMO VEIKLOS PROCESO VALDYMAS
Lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinį ir jo įgyvendinimą
apsprendžia ikimokyklinio ugdymo programa „Grūdelis“, priešmokyklinio ugdymo planas.
Planuojant ugdymo turinį atsižvelgiama į vaiko poreikius, išskiriami vaikui aktualūs (specialieji
vaiko poreikiai, gabių vaikų poreikiai, saugumo, aktyvumo, žaidimo, bendravimo, pažinimo,
saviraiškos, pripažinimo ir kt.) požymiai.
Švietimo tikslai, veiksmingo ugdymo strategijos, vertinimo principai užtikrina ugdymo
proceso veiksmingumą, lopšelio-darželio infrastruktūros ir ugdymo tikslų dermę, analizuojama
veikla, koreguojamas ugdymo turinys, kuriama ir palaikoma aplinka, skatinanti ir užtikrinanti
veiksmingą ugdymą, sudarytos sąlygos individualiai ir diferencijuotai ugdymo veiklai
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atsižvelgiant į ugdytinių patirtį, interesus, gebėjimus ir poreikius. Teikiama švietimo pagalbos
specialistų (logopedo, socialinio pedagogo, psichologų) pagalba.
Kartu su bendruomene kuriama ir plėtojama, tobulinama edukacinė aplinka, aprūpinamos
grupės, edukacinės erdvės šiuolaikinėmis ugdymo priemonėmis.
Siekiama, kad kiekvienas bendruomenės narys būtų atviras, kūrybingas ir atsakingas –
puoselėtų ir kurtų lopšelio-darželio tradicijas, įgyvendinant įvairius projektus, užtikrinant atviros,
kūrybingos ir ugdymuisi palankios kultūros kūrimą ir palaikymą.
Inicijuojame edukacinių erdvių atnaujinimą ir modernizavimą, aplinkos keitimą lauko
teritorijoje. Graži, nuolat atnaujinama lauko teritorija, vidaus patalpos, pritraukia visuomenės
tėvų dėmesį, kuris lemia ikimokyklinės įstaigos pasirinkimą ir ugdytinių lankomumą mūsų
įstaigoje.
Sėkmingai veikia vaikų saugumo ir lygių galimybių užtikrinimo sistema, paslaugų
teikimo, sveikatos priežiūra. Susirinkimų metu organizuojami pedagogams mokymai,
konsultacijos apie lygias galimybes ir vaikų saugumą.
Sudaryta ir veiksmingai dirba Vaiko gerovės komisija, užtikrinama švietimo pagalbos
teikimas įvairių poreikių vaikams.
Pedagogai aktyviai ir sėkmingai taiko naujus ugdymo metodus ir būdus, naudoja
edukacines aplinkas, dalyvauja parodose, projektuose, renginiuose skleidžiant gerąją darbo
patirtį.
Vaikų maitinimas organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis teisės aktais.
Organizuojama ir teikiama operatyvi ir veiksminga pagalba.
Tikslingai sukurta ir veiksmingai veikia tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo sistema,
sistemingai plėtojamas vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) bendravimas ir bendradarbiavimas,
teikiama informacija apie ugdymo proceso organizavimą, vaikų ugdymo(si) poreikius,
pasiekimus, pažangą, organizuojamas pedagoginis ir psichologinis tėvų švietimas.
V SKYRIUS
ŢMOGIŠKŲJŲ IR MATERIALIŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS
Sistemingai analizuojama ir tobulinama lopšelio-darželio personalo politika, užtikrinanti
ugdymo kokybę ir demokratinio vadovavimo principus, atnaujinami personalo darbą
reglamentuojantys norminiai teisės aktai ir jais vadovaujamasi, konsultuojamasi, bendraujama ir
bendradarbiaujama, skatinama darbuotojų profesinė raida.
Lopšelio-darželio veiklos dokumentai, saugi darbo aplinka ir palankus mikroklimatas
leidžia darbuotojams veiksmingai išnaudoti savo gebėjimus, plėtrą bei darbuotojo profesinį
tobulėjimą, visiems darbuotojams suteikiama reikalinga pagalba.
Sukurta ir veikia darbuotojų veiklos vertinimo ir įsivertinimo sistema, kuri padeda telkti
ir skatinti darbuotojus konkrečiomis darbo sąlygomis.
Lopšelio-darželio lėšos naudojamos pagal biudžeto programų straipsnius, parengtas
tvarkas, viešųjų pirkimų planą racionaliai ir tikslingai. Lėšos planuojamos ir naudojamos pagal
buhalterinės apskaitos politikos reikalavimus. Lėšų naudojimo priežiūra vykdoma pagal finansų
kontrolės taisykles.
Darbo grupės, profsąjungos dalyvauja biudžeto lėšų, MK lėšų, tėvų lėšų, GPM 1,2%
paskirstymo procese, prižiūri, kaip naudojamas turtas, lėšos.
Lopšelio-darželio darbuotojams suteikiama informacija apie korupcijos prevencijos
programą, numatyta galimybė pranešti apie korupcijos apraiškas anonimiškai, elektroniniu paštu,
pasiūlymų dėžutėje.
Biudžeto sąmatos, biudžeto vykdymo ataskaitas aptariamos bendruomenės
susirinkimuose, Lopšelio-darželio tarybos posėdžiuose.
2020 metų lopšelio-darželio finansiniai įsipareigojimai įvykdyti. Racionaliai, taupiai ir
tikslingai naudojamos lėšas.
Išorės vertinimas 2020 metais:
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1. Visagino savivaldybės administracijos centralizuoto savivaldybės vidaus audito
skyrius. Pateiktos rekomendacijos įvykdytos.
2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Utenos departamentas. Pažeidimų
nenustatyta.
3. Nacionalinio visuomenės centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Pažeidimų
nenustatyta.
VI SKYRIUS
APIBENDRINIMAS
Vertinant įstaigoje teikiamų paslaugų kokybę, ypatingą dėmesį skyrėme veiklos procesui
ir rezultatams. Rezultatai parodė, kad vizija, misija, tikslai numatomi kartu su visa bendruomene,
darbuotojams sudaromos sąlygos kvalifikacijai tobulinti, planavimo procedūros atliekamos
tinkamai, plano įgyvendinimas bei jo poveikis įvertintas teigiamai, darbo grupės dirba tikslingai,
materialinių išteklių kiekis, pritaikymas, atnaujinimas ir turtinimas, jų prieinamumas ir
naudojimo veiksmingumas tinkamas.
Problemos ir grėsmės:
1. Vaikų skaičiaus mažėjimas.
2. Patalpų (grupių) remontas.
3. Neveikė baseinas (dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos).
4. Menkas darbuotojų valstybinės kalbos mokėjimas.
5. Pareigybių skaičiaus mažėjimas, darbo funkcijų didėjimas.
Galimybės ir planai ateičiai:
1. Siekti sveikatą stiprinančios mokyklos statuso.
2. Lietuvių kalba ugdomos grupės organizavimas.
3. Tęsti edukacinių erdvių modernizavimą, atnaujinimą ir įrengimą.
_______________

PRITARTA
Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis”
(VPC) tarybos posėdžio
2020 m. gruodžio 14 d. protokolu Nr. TP-8
APTARTA
Visagino lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis”
(VPC) bendruomenės susirinkime 2020 m.
gruodžio 14 d. protokolu Nr. BS-8

