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I. ĮVADAS
1. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita per dvejus metus.
Eil.
nr.

Grupės

1.
2.
2.

Bendras grupių ir vaikų skaičius
73
4
75
4
Ankstyvojo ugdymo grupė (2-3 metų vaikams)
15
1
15
1
Ikimokyklinio ugdymo grupės (3-6 metų vaikams)
58
3
60
3
Per metus vaikų skaičius praktiškai nesikeičia, ugdomi 75-76 vaikai (atsiradus laisvoms vietoms, tuoj pat priimami kiti vaikai).
Nuo 2017 metų rugsėjo 1 d. įstaigoje veikia: 1 ankstyvojo ugdymo grupė (vaikams iki 3 m.); 3 ikimokyklinio amžiaus grupės (3-4; 4-5; 5-6 m.).

2016 metai
Vaikų skaičius

Grupių skaičius

2017 metai
Vaikų skaičius

Grupių skaičius

2. Specialioji ir socialinė pagalba.
2.1. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas
Kalbos, kalbėjimo ir kiti komunikacijos sutrikimai
Vaikai su nežymiais kalbos, kalbėjimo ir kitais komunikacijos sutrikimais
Vaikai su vidutiniais kalbos, kalbėjimo ir kitais komunikacijos sutrikimais
Vaikai su dideliais kalbos, kalbėjimo ir kitais komunikacijos sutrikimais
Iš viso vaikų turinčių kalbos, kalbėjimo ir kitų komunikacijos sutrikimų
Didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių turintys vaikai
Vidutinių specialiųjų poreikių turintys vaikai

Vaikų skaičius:
2016 m.
28
2
3
33
4
2

2017 m.
28
2
1
31
1
-

Vaikų su nežymiais, vidutiniais ir dideliais kalbos, kalbėjimo sutrikimais skaičius nežymiai pasikeitė. Buvo sudarytas vaikų, turinčių kalbos ir
kitų komunikacijų sutrikimų, sąrašas ir suderintas su Kaišiadorių ŠSPC PPT skyriumi. Šiems vaikams teikiama specializuota logopedo pagalba,
pasiekimai ir problemos aptariami įstaigos Vaiko gerovės komisijoje ir su vaikų tėvais individualiai. Teikiama logopedo ir mokytojo padėjėjo pagalba.
2.2. Įstaigos socialinis kontekstas
Bendras vaikų skaičius
Vaikai iš socialiai remtinų šeimų

Vaikų skaičius 2016 m.
73
24

Vaikų skaičius 2017 m.
75
5

Našlaičiai
Vaikai iš nepilnų šeimų
Specialiųjų poreikių turintys vaikai

1
8
6

1
6
1

Per pusę sumažėjo ugdytinių, kurie visiškai atleidžiami nuo atlyginimo už maitinimą mokėjimo – 5 vaikai (6,7%), iš jų – 1 vaikas turintis
specialiųjų ugdymosi poreikių, 4 – gaunantys socialinę pašalpą. 50% mokesčio mažinimas už maitinimą taikomas 15 ugdytinių (20%).
3. Mokytojų, turinčių pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją dalis. Mokytojų skaičius pagal įgytą kvalifikacinę kategoriją.
Įstaigoje dirba 9 pedagogai, iš jų 6 turi aukštąjį, 3 – aukštesnįjį išsilavinimą. Vienas pedagogas neatestuotas (studijuoja Kauno kolegijoje
ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą). Visi kiti (8) pedagogai atestuoti ir įgiję atitinkamas kvalifikacines kategorijas: 3 – vyresniosios auklėtojos, 1 –
muzikos mokytojos, 1 – vyresniosios logopedės, 3 - auklėtojos.
Direktorė įgijusi II vadybinę kategoriją (ir auklėtojos kvalifikacinę kategoriją), direktorės pavaduotoja ugdymui – III vadybinę kategoriją
(ir vyr. auklėtojos kvalifikacinę kategoriją).
3.1. Pedagogai
Eil. nr.
1.

Vardas, pavardė
Laima Čekaitienė

2.

Aušra Zareckienė

3.
4.

Nijolė Kelpšienė
Janina Šalomskienė

5.

Vaida Augė

6.
7.
8.

Janina Rabačiauskienė
Ramunė Malinauskienė
Rita Naujokaitienė

9.

Jūratė Vaitkevičienė

Išsilavinimas
Aukštasis
universitetinis
Aukštesnysis

Užimamos pareigos
Direktorė, auklėtoja metodinėms valandoms

Aukštesnysis
Aukštasis
universitetinis
Aukštasis
universitetinis
Aukštesnysis
Aukštasis
Aukštasis
koleginis
Aukštasis

Auklėtoja
Auklėtoja

Kvalifikacinė kategorija
II vadybinė kategorija (ir auklėtojos
kvalifikacinė kategorija)
III vadybinė kategorija (ir vyr. auklėtojos
kvalifikacinė kategorija)
Vyr. auklėtoja
Vyr. auklėtoja

Auklėtoja

Auklėtoja

Meninio ugdymo mokytoja (muzika), auklėtoja
Logopedė
Auklėtoja

Muzikos mokytoja, auklėtoja
Vyr. logopedė
Neatestuota (studijuoja Kauno kolegijoje
ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą).
Auklėtoja

Direktorės pavaduotoja ugdymui, auklėtoja

Auklėtoja

4. Higienos paso situacija.
Yra leidimas-higienos pasas, išduotas 2012 m. birželio 15 d. Nr. 9–0491(13).
5. Pastato energetinio naudingumo sertifikatas Nr. MK-0142-0003 (Naudingumo klasė „B“; 2010-06-19 – 2020-06-19):
6. Išorės lėšų pritraukimo tendencijos.
Įstaiga turi paramos gavėjo statusą. 2 procentų pajamų mokestis, kurį dažniausiai perveda įstaigos darbuotojai, jų artimieji ir įstaigą
lankančių vaikų tėvai, nėra labai didelė.
6.1. Sąmatoje 2017 metams patvirtintos lėšos:
Eil. nr.
1.
2.
3.
4.

Finansavimo šaltiniai
Savivaldybės biudžeto lėšos
Valstybės biudžeto spec. tikslinė dotacija
Įstaigos pajamos
2 proc. GPM

Skirta lėšų
134600
75558
21784
Likutis: 954

Gauta lėšų
134600
75558
21784
559

Panaudota
134600
75558
21784
632

7. 2017 m. finansinių prioritetų realizacija.
2017 metais įgyvendinome dvi strateginio plano tęstines programas: Ikimokyklinio ugdymo programą (01), ir Materialinės bazės turtinimo
ir saugios aplinkos kūrimo programą (02).
Efektyviai planavome visą lopšelio-darželio veiklą, kaip ir kasmet, organizavome įvairius etninės kultūros, tradicinius ir netradicinius
renginius, skatinome vaikų kūrybiškumą, dalyvaudami rajone ir respublikoje organizuojamuose piešinių konkursuose, parodose. Organizavome įvairias
vaikų fizinį aktyvumą skatinančias veiklas (sporto šventes, sveikatos, kūno kultūros valandėles, sportines pramogas ir kt.), ruošėme ir įgyvendinome
ilgalaikius, trumpalaikius ir tęstinius projektus. Visis vaikai turi galimybę dalyvauti meniniuose, sveikatinimo ir kituose užsiėmimuose, etninėse,
kalendorinėse ir kitose šventėse, pramogose, rytmečiuose, veiklose, parodose
Dalyvavome tarptautiniame edukaciniame-ekologiniame projekte ,,Meškučio Kubuš gamtos mylėtojų klubas“, jo veiklų metu vaikai
sužinojo, kodėl reikia valgyti vaisius ir daržoves, sportuoti, judėti ir sveikai maitintis. Visose veiklose vaikus lydėjo pamėgtas herojus – meškutis Kubuš,
kuris mokė pažinti gamtos grožį ir gyventi sveikai. Vaikai mokėsi pažinti augalus ir gyvūnus, sužinojo, kaip elgtis gamtoje, kodėl ir kaip reikia taupyti
vandenį, elektrą, rūšiuoti atliekas, saugoti aplinką ir gamtos išteklius. Įsijungėme ir į ilgalaikę sveikos gyvensenos programą ,,Sveikatiada“, kuri suteikia
vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą.
Lopšelis-darželis dalyvauja Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo
skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje“, kuri įgyvendinama gavus Europos Bendrijos finansinę paramą. Vaikų mitybai papildomai ir nemokamai
skiriama pieno produktų ir šviežių vaisių.

Tobulinant ir paįvairinant ugdymo metodus buvo užsakytos edukacinės programos „Velykinis margutis“ ir ,,Lino kelias“ (270 Eur). Dvejose
grupėse sudarytos sąlygos vaikams žiūrėti mokomuosius filmukus bei kitą mokomąją medžiagą – nupirkti ir sumontuoti projektoriai (871 Eur). Nupirkta
nemažai metodinių priemonių, edukacinių žaislų, žaidimų, knygų ir kitų daiktų bei priemonių reikalingų veiklos ir ugdymo organizavimui (3802 Eur),
įvairių baldelių (2623 Eur).
Įgyvendinant higienos normų reikalavimus nupirkta: higienos priemonių (378 Eur), konvekcinė krosnelė ir indų plovimo mašinos (3500
Eur), sudėtos apsaugos spynelės ir fiksatoriai į langus (456 Eur), atliktos įrenginių ir priemonių privalomos patikros, apdraustas turtas ir pastatas,
atliekami kiti būtini darbai. Suremontuota lopšelio grupės rūbinėlė ir tambūras, įrengtas sandėliukas priemonėms ir žaislams (pakeistos pertvaros, durys,
grindų danga, išdažytos sienos, lubos ir atlikti kiti darbai už 2700 Eur).
2017 metai buvo paskelbti Tautinio kostiumo metais, todėl didelį dėmesį skyrėme etnokultūriniams renginiams ir tautinio kostiumo
populiarinimui.
Daug dėmesio skyrėme pedagogų kvalifikacijai, pedagoginių kompetencijų ugdymui(si), patirties sklaidai, naujovių paieškai, lopšelyjedarželyje organizavome „Sveikatos želmenėliai“ asociacijos nemokamą seminarą ,,Palankaus mikroklimato kūrimas darželyje ir šeimoje“.
Atsižvelgdami į 2016 metų plačiojo veiklos įsivertinimo rezultatus, 2017 metais tobulinome rodiklius: 2.1.3. Programų atitiktis vaikų
ugdymo(si) poreikiams ir interesams – papildėme ikimokyklinio ugdymo programą, integruodami į ją socialinių-emocinių įgūdžių ugdymo programą
,,Kimochis“; 2.4.1. Šeimos įtraukimas į vaikų ugdymo(si) procesą mokykloje – ieškojome įvairesnių būdų ir metodų įtraukiant tėvus į įvairią veiklą.
Bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais buvo vykdomas individualių pokalbių, susirinkimų, renginių metu. Stenduose ir interneto svetainėje
nuolat talpinama informacinė medžiaga, lankstinukai; 4.2.5. Pagalba specialiųjų poreikių vaikams. Organizuojant ugdymą, pagal galimybes tenkinami
ir specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymosi poreikiai. Įstaigoje dirba logopedas ir mokytojo padėjėjas. Grupės, logopedinis kabinetas, salė ir kita
edukacinė aplinka nuolat atnaujimama ir papildoma naujomis priemonėmis, metodine literatūra, knygomis, žaislais, baldeliais.
Tėvų įnašai ugdymo priemonėms ir ugdymo aplinkai turtinti naudojami atsižvelgiama į grupių bendruomenių pasiūlymus, esamą situaciją,
iškilusias problemas ir poreikį.
II. SITUACIJOS ANALIZĖ
8. 2017 METŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ REALIZAVIMO LAIPSNIS PAGAL PROGNOZUOTUS LAUKIAMUS
REZULTATUS
Uždaviniai

Minimalus lauktas 2017 m.
rezultatas
Užtikrinti sėkmingą Sudarytos
palankios
ugdymo
proceso ugdymo(si) sąlygos įvairių
įgyvendinimą,
poreikių vaikams, organizuoti
diegiant naujus ir sveikos
gyvensenos,
tobulinant
tradiciniai ir netradiciniai

2017 m. įstaigos pasiektas rezultatas
Siekdami, kad sveikatos ugdymas taptų viena iš svarbiausių veiklos sričių, ieškant naujų
efektyvių vaikų sveikatos stiprinimo formų, bendradarbiavome su šeima, organizavome įvairius
sveikos gyvensenos ugdymo renginius, daug dėmesio skyrėme vaikų sveikos mitybos, fizinės
veiklos organizavimui, ekologiniam ugdymui, alkoholio, tabako ir smurto prevencijai, fiziniam
ir psichologiniam vaikų saugumui.

įgyvendinamus
ugdymo
metodus,
projektinę veiklą, bei
organizuojant sveikos
gyvensenos, meninio
ugdymo
bei
tradicinius
ir
netradicinius
renginius.

renginiai,
parodos.
Įgyvendinti
3 projektai.
Įsigyta modernių priemonių
ugdymo procesui paįvairinti.

Lopšelyje-darželyje buvo numatyta organizuoti 22 sveikatinimo renginiai, organizuota 20 – tai
sudaro 91 % planuotų renginių.
Puoselėjant ir stiprinant vaiko fizinę sveikata didelis dėmesys buvo skiriamas sveikatos
stiprinimo procesų kokybės tobulinimui taikant įvairius sveikatos ugdymo metodus, užtikrinant
fizinį aktyvumą ir emocinę vaikų sveikatą. Vaikams buvo organizuotos sportinės pramogos:
,,Šokis, sportas ir daina – mums geriausia sveikata“, ,,Žaidimai Besmegenių šalyje“, ,,Saulutė
kviečia sportuoti“, ,,Aplenk, jei gali!“ ir kt. Sporto šventės: pavasario sporto šventė - ,,Pagauk
pavasario vėją“ ir žiemos sporto šventė - ,,Žiemos džiaugsmai“. Ugdomųjų veiklų ,,Valykim
dantukus“, ,,Dantukai ir draugai“, ,,Balti dantukai – sveiki dantukai“ metu, vaikai sužinojo kaip
reikia saugoti dantukus, juos valyti – tai darė ir praktinių užsiėmimų metu kartu su sveikatos
priežiūros specialistu. Žiūrėdami filmukus ,,Kaip saugiai elgtis žiemą“, susipažindami su
plakatais ,,Žiemos pavojai“, ,,Bendras pagalbos telefonas 112“ vaikai mokėsi saugaus elgesio
prie ir ant užšalusių vandens telkinių, gatvėje, kieme, buityje, mokėsi saugoti save ir kitus.
Judrių žaidimų ir kaip nusiraminti vaikai mokėsi veiklose ,,Kas greitesnis“ ir ,,Mėnulio pilys“.
Sveikatos valandėlėse ,,Linksmieji kamuoliukai“ ir ,,Pėdučių mankštelė“ mokėsi mankštintis.
Pedagogės paruošė ir darželio bendruomenei pateikė 8 pranešimus įvairiais vaikų fizinės,
psichinės ir emocinės sveikatos bei kitais klausimais (89% iš planuotų 9): ,,Pedagogo vaidmuo
stiprinant vaiko psichinę sveikatą”, ,,Emocijos. Pyktis vaiko gyvenime“, ,,Padedame vaikams
išmokti kontroliuoti save“, ,,Kaip vaikas juokiasi?“, ,,Ar tikrai vaikai vis blogėja?“, ,,Judriosios
veiklos įtaka vaiko sveikatai“, ,,Žalingų įpročių prevencija veiksmingiausia ankstyvoje
vaikystėje“, ,,Geras draugas - dantų šepetukas“.
Siekiant užtikrinti sėkmingą ugdymo proceso įgyvendinimą buvo papildyta lopšelio-darželio
ikimokyklinio ugdymo programa integruojant į ją socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo
programą ,,Kimochis“. Vaikai dalyvaudami šioje programoje mokėsi įvairiose situacijose vartoti
teigiamus žodžius ir veiksmus, kalbėjo apie savo jausmus ir savijautą, išklausė bendraamžių,
juos atlaidžiau ir geranoriškiau vertino.
Aplinkos ir pasaulio suvokimas tampa žymiai turtingesnis, nušvinta įvairesnėmis spalvomis, kai
gilinamasi į vietos kultūrinių vertybių ir tradicijų, savo krašto kultūrinę įvairovę. Supažindinant
su etnografiniais buities reikmenimis bei įrankiais, tradicinės sodybos buitimi, vaikai sudominami
senaisiais darbais ir amatais, tradicine architektūra. Pažindami šeimos, giminės, bendruomenės ir
tautos tradicijas (pradedant nuo artimiausios aplinkos), vaikai giliau suvokia savo tapatumą,
perima patirtį, formuojasi nuostatas gerbti ir puoselėti tradicijas. Išskirtinę reikšmę turi
kalendorinių bei tradicinių švenčių šventimas ir papročių pažinimas – tai leidžia vaikams giliau
pajusti ritmingą gamtos pulsavimą ir laiko tėkmę. Vaikai prisilietė prie etnokultūrinio paveldo

dalyvaudami tradicinėse šventėse: ,,Žiema, žiema, bėk iš kiema“, gamino verbas ir jas pardavinėjo
,,Kaziuko mugėje“, šventiniame rytmetyje ,,Velykų kiškučio nuotykiai“ vaikai margino
kiaušinius, dainavo dar mūsų senelių dainuotas tradicines Velykų dainas ir žaidė žaidimus.
,,Jurginių“ šventėje prisiminė kokia mūsų protėviams ir mums yra svarbi žemė su visomis jos
gėrybėmis – augalija ir gyvūnija, susipažino su žemės ,,atrakinimo“ papročiais ir žemės darbų
pradžia. Adventą vaikai praleido gamindami eglutės papuošimus iš šieno, šiaudų, konkorėžių –
rankomis pagamintais žaislais buvo papuošta Kalėdinė eglutė, daugelis darbų puikavosi
Kalėdinėje darželio bendruomenės parodoje ,,Lietuviškos Kalėdos“. Pilietiškumą ir tautiškumą
ugdėme, bei populiarinome tautinį kostiumą švęsdami Vasario 16-ąjai ir Kovo 11-ąjai skirtas
šventes: ,,Graži mano Tėvynė“ ir ,,Lietuvių kalbos grožis“. Šventėme kalendorines šventes:
,,Vieversio diena“, ,,Šokis žemei“, ,,Lapų lietus‘‘, paminėjome Teatro dieną rytmetyje ,,Vaidinu
pasaką“, vaikai atsisveikino su darželiu popietėje ,,Sudie darželi!”. Darželio bendruomenė
smagiai praleido laiką organizuodama Tarptautinei vaikų gynimo dienai skirtą renginį ,,Šokių
diena ,,Varpelyje”.
Europos paveldo dienai paminėti, ,,Pelėdžiukų“ grupės vaikai dalyvavo ekskursijoje ,,Senieji
Žiežmariai“. Plane buvo numatyta organizuoti 20 tradicinių ir netradicinių bei kalendorinių
švenčių. Buvo organizuota 17 (85%). 3 šventės neįvyko dėl nenumatytų aplinkybių (darbuotojų
išėjimo iš darbo).
Vaikų kūrybiškumas ikimokykliniame amžiuje labiausiai atsiskleidžia meninės veiklos metu,
nes kiekvienas vaikas, nepaisant jo meninių gebėjimų ar patirties, savo raiškos poreikį išreiškia
spalvomis, linijomis, atsižvelgdami į tai pedagogai suteikė vaikams galimybę visapusiškai
lavėti, atrasti savo ypatingus gebėjimus reikšti originalias idėjas, ieškoti atsakymo į rūpimus
klausimus pasitelkiant vaizduotę, plėtoti pažinimo procesus. Pedagogai skatino vaikus kurti,
laisvai veikti, nebijoti klysti, išsakyti savo mintis, ieškoti originalių atsakymų, neprimetant
vaikams savo nuomonės. Vaikų kūrybiškumui skatinti buvo numatyta 13 kūrybinių darbų
parodų, organizuota 10 (78%): ,,Aš piešiu Lietuvą”, ,,Kaziuko meistriuko dirbtuvės”, ,,Žemė –
mūsų namai”, „Gražiausias Velykų margutis”, knygelių paroda ,,Mano augintinis”, konkursasparoda ,,Laimės paukštė”, ,,Sveiki dantukai”, ,,Bičiulis žalia uniforma”, ,,Rudenėlis padirbėjo,
pažiūrėkim kas išėjo!“, ,,Lietuviškos Kalėdos“. Nors vaikai ir nepelnė prizinių vietų
dalyvaudami parodose ir konkursuose, bet patyrė kūrybinį džiaugsmą kurdami įvairius
darbelius. Kad vaikų darbai būtų įvairesni, įdomesni, buvo nupirkta dvipusio spalvoto ir piešimo
popieriaus, klijų, guašo, žirklučių, įvairių dydžių ir formų kirtiklių bei figūrinių žirklių.

Toliau tęsiama projektinė veikla ir vykdomi trumpalaikiai ir ilgalaikiai projektai. Vykdydami
projektą ,,Lietuvių kalbos grožis“ visų grupių vaikai mokėsi eilėraščių apie Lietuvą, klausėsi
dabartinių lietuvių rašytojų kūrinių, bei tradicinių lietuvių liaudies pasakų.
Įgyvendinus projektą ,,Gražiausia lauko pavėsinė“, grupių pavėsinės pasipuošė įvairiomis
spalvomis, vasarą ir rudenį prie pavėsinių įrengti gėlynai džiugino darželio bendruomenę
įvairiaspalviais žiedais, kvapniais čiobreliais, šalavijais. Projekto ,,Švenčių ratą pasukus“ metu
buvo organizuojamos tradicinės lietuviškos šventės, švenčių metu tautiniais drabužiais
apsirengusios auklėtojos bei tautiniais motyvais pasipuošę vaikai populiarino lietuvių tautinius
drabužius, skatino norą dažniau jais puoštis.
Nuo 2017 m. rugsėjo mėnesio pradėtas įgyvendinti projektas ,,Sveikatiada“, kuriuo siekiama
skatinti vaikų fizinį aktyvumą ir sveiką mitybą.
Jau kelinti metai iš eilės vaikai mokosi rūšiuoti antrines žaliavas ir dalyvauja socialinėse
akcijose - projektuose ,,Kamštelių vajus“, „Mes rūšiuojam“. Už dalyvavimą šiuose renginiuose
gautos padėkos ir įvairios dovanėles vaikams. Tęsdami vaikų ekologinį ugdymą ir ieškodami
įvairesnės veiklos, tęsėme veiklą „Kubuš gamtos mylėtojų klube“, dalyvavome projekte ,,Šokis
žemei 2017“.
Buvo vykdoma Vaiko gerovės komisijos veikla, atnaujinti dokumentai, sudaryti specialiosios
(logopedinės) pagalbos gavėjų sąrašai, jie suderinti su Kaišiadorių ŠSPC PPT skyrius ir 31
vaikui buvo teikiama specializuota logopedo pagalba, jų pasiekimai ir problemos aptarti įstaigos
Vaiko gerovės komisijoje ir su tėvais individualiai. Buvo organizuojamas ir prevencinis darbas,
dalyvauta Veiksmo savaitės ,,Be patyčių“ renginiuose. Vyresnieji vaikai buvo pakviesti į
,,Arbatinę ant ratų“, kur susitiko ir kalbėjosi su psichologais ir policijos atstovais, vyko
pažintinis rytmetis ,,Svečiuose policijos bičiulis – Amsis“.
Ugdomajam procesui paįvairinti ir praturtinti buvo įsigyti vaizdo projektoriai. Vaikai galėjo
žiūrėti įvairią mokomąją medžiagą, filmukus ir kt. Buvo nupirkta įvairių didaktinių stalo
žaidimų, konstruktorių, knygų, įvairių žaislų, metodinių, edukacinių priemonių. Vaikai
dalyvavo dviejose edukacinėse programose ,,Velykinis margutis“ ir ,,Lino kelias“, o lopšelįdarželį paliekantiems vaikams buvo padovanota šventė ,,Linksmasis lagaminas“ (370 Eur).
Žaislų, žaidimų, knygų, ugdymo, edukacinių, metodinių ir kitų priemonių buvo nupirkta už
2421 € (Z); 181 € (B); 1200 € (K)

1.2. Vykdyti įstaigos
veiklos įsivertinimą.

1.3. Vystyti
besimokančios
įstaigos idėją, plėtoti
partnerystės ryšius

Atliktas platusis įstaigos 2.1.3. Programų atitiktis vaikų ugdymo(si) poreikiams ir interesams – bus atnaujinta darželioveiklos įsivertinimas
lopšelio ikimokyklinio ugdymo programa, jos tikslai ir turinys atitiks vaikų amžių, poreikius,
galimybes ir interesus.
Buvo papildyta lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programa, integruojant į ją socialiniųemocinių įgūdžių ugdymo programą ,,Kimochis“;
2.4.1. Šeimos įtraukimas į vaikų ugdymo(si) procesą mokykloje – bus ieškoma veiksmingų ir
patrauklių metodų, skatinančių tėvus dalyvauti ugdymo procese.
Buvo organizuojamos įvairios šventės, parodos ir kiti renginiai kuriuose dalyvavo tėvai kartu su
vaikais. Nemokamas seminaras įstaigos bendruomenei „Įvairių medžiagų panaudojimo
galimybės ugdymo procese ir puošyboje“ turėjo didelį pasisekimą, nes dalyvavo ne tik lopšeliodarželio, bet ir kitų rajono įstaigų bendruomenių nariai.
4.2.5. Pagalba specialiųjų poreikių vaikams – specialieji ugdymosi poreikiai pastebimi ir
nustatomi laiku ir tinkamai. Pagal esamas galimybes tenkinami.
Organizuojant ugdymą, tenkinami ir specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymosi poreikiai (yra
mokytojo padėjėjas). 31 vaikui buvo teikiama specializuota logopedo pagalba. Grupės,
logopedo kabinetas ir kitos edukacinės erdvės papildytos naujomis priemonėmis, žaislais,
žaidimais, baldeliais ir kitomis priemonėmis.
Bus organizuoti 9 darbo 2017 m. buvo sudarytos geros sąlygos įstaigos darbuotojams tobulėti ir kelti profesinę
patirties sklaidos renginiai. kompetenciją. Įstaigos pedagogai 2017 m. buvo skatinami kelti kvalifikaciją, dalyvauti
Pedagogai
dalyvaus seminaruose, kursuose, konferencijose, planingai vykdyti gerosios patirties sklaidą įstaigos
kvalifikacijos
tobulinimo pedagogams, tobulėti savarankiškai, mokytis bei persikvalifikuoti.
seminaruose, kursuose ir Pedagogai tobulino savo kvalifikaciją dalyvaudami seminaruose: ,,Išraiška, saviraiška judesiu“,
kituose renginiuose, rašys ,,Vaikų tautinio tapatumo jausmo plėtotė ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“,
pranešimus, bendradarbiaus „Socialinių-emocinių įgūdžių lavinimas per žaidimą su Kimochis žaislais“, „Palankaus
su
Žiežmarių
mokyklų mikroklimato kūrimas darželyje ir šeimoje“,“ Ikimokyklinukų ugdymas lauke“, „Sodų ir
teritorinio
tinklo, Kalėdinių dekoracijų gamyba iš gamtinės medžiagos“, „Asmens atsakingo už moksleivių
ikimokyklinių
įstaigų nelaimingų atsitikimų tyrimo, įforminimo ir apskaitos tvarką“, „Socialinė ekologija ir
pedagogais.
bendruomenės vaidmuo kuriant kitokį vaikų darželį“, „Įvairių medžiagų panaudojimo
galimybės ugdymo procese ir puošyboje“, „Interaktyvi lenta darželyje – inovatyvus pasaulio
pažinimas“, „Jausmų labirintai. Vaiko emocijų ir netinkamo elgesio valdymas“ (kai kurie
renginiai buvo nemokami). Pedagogai ir kiti darbuotojai lankėsi Zanavykų krašte, susipažino su
to krašto papročiais, tradicijomis, keliavo ir aplankė 10 miestelių su gražiausiomis Kalėdinėmis
eglutėmis (savo lėšomis).

Uždaviniai
2.1.
Užtikrinti
sėkmingą
įstaigos
funkcionavimą.

2.2. Atlikti grupės ir
kitų patalpų remontą.
Atidaryti naują grupę.
2.3 Įsigyti reikalingų
baldų į grupes ir kitas
patalpas.

Direktorė dalijosi patirtimi ir pristatė Kaišiadorių rajono ir Žiežmarių lopšelio-darželio
„Varpelis“ bendruomenių patirtį dalyvaudama tarptautinėje konferencijoje Estijoje ,,Specialiųjų
poreikių vaikų ugdymas Pabaltijo šalyse“.
Per 2017 m. kvalifikaciją vienas pedagogas kėlė vidutiniškai 6 d., 40 val. (Iš viso: 88 d., 554
val.); kiti darbuotojai - 2 d., 9 val. (Iš viso: 9 dienas, 61 val.). Išlaidos kvalifikacijai: seminaro
mokestis (K) - 807; (B) – 337 €, Komandiruotės (B) – 196 €
Buvo organizuoti 7 darbo patirties sklaidos renginiai: ugdomoji veikla ,,Mokomės gyventi ir
augti drauge“; muzikinė veikla ,,Klausyk ir muzikuok“; judrieji žaidimai ,,Žaidžiame su
parašiutu“; sporto šventė ,,Sportuojantys vaikai - šaunūs draugai“; meninė veikla ,,Spalvų
pasaulyje“, ,,Miklūs pirštukai“; žaidimai skatinantys kalbą ,,Žaidžiu – kalbu“ (2 renginiai
neįvyko iš darbo išėjus pedagogams).
Buvo paruošti ir perskaityti 8 pranešimai įvairiomis temomis metodinės grupės posėdžiuose.
Įstaigoje dirbantys pedagogai ir kiti darbuotojai nuosekliai tobulina savo profesines
kompetencijas, mokosi, kryptingai kelia profesinį meistriškumą, diegia naujoves, dalijasi darbo
patirtimi, organizuoja seminarus.
Minimalus lauktas 2017 m. 2017 m. įstaigos pasiektas realus rezultatas
rezultatas
Sėkmingai dirbs įstaiga, laiku Buvo laiku apskaičiuotas ir išmokėtas darbo užmokestis – 139515 €
bus
išmokėtas
darbo Apdraustas pastatas ir turtas bei atliktos įvairių įrenginių ir kitos patikros – 466 €
užmokestis,
apmokėtos Laiku apmokėta už suteiktas paslaugas (dujos ,vanduo, elektra, šiukšlės) - 9730 – €
paslaugos (dujos, vanduo, Užtikrinta komunikacija (ryšiai) - 503 €; spauda - 12 €
elektra). Laiku apdraustas Surinktas atlyginimas už maitinimą – 14368 €
pastatas ir jame esantis turtas. Atlyginimas ugdymo reikmėms tenkinti ir aplinkai išlaikyti - 7416 € (Z); iš jų - 3658 € panaudota
Užtikrinta
komunikacija. (įvairioms prekėms, higienos priemonėms, žaislams, edukacinėms ir ugdymo priemonėms,
Surinktas atlyginimas už baldams, spaudiniams ir kt.).
maitinimą ir atlyginimas Suremontuota ,,Kiškučių“ grupės rūbinė ir tambūras - 2253 € (Z) ir 447 € (2%) (pakeistos
ugdymo reikmėms tenkinti ir pertvaros, durys, grindų danga, išdažytos lubos ir sienos, įrengtas sandėliukas žaislams ir
ugdomąjai aplinkai išlaikyti. priemonėms. Iš viso: 2700 €); apmokėta skola už 2016 m. suremontuotą „Nykštukų“ grupę – 1505
Suremontuotos
darželio €
patalpos, įsigyti baldai į Į grupes nupirktos lentynos ugdymo priemonėms ir žaislams - 484 € (K);
grupes ir kitas patalpas
Edukaciniai baldeliai - 378 € (K);
Atnaujintos
informacinės Baldai į grupes (lentynos, suoliukai su paminkštinimu, persirengimo spintelės, pakabinamos ir
technologijos.
pastatomos spintelės ir kt.) - 859,10 € (Z); 902,28 € (B).

2.4.Diegti, plėtoti ir Įsigytos
priemonės Užtikrinant saugumą, apmokėta už apsaugos sistemos priežiūros paslaugą – 566 €
atnaujinti
užtikrinančios sanitarines – Nupirkti vaizdo projektoriai (2 vnt.) - 871 € (K);
informacines
higienos normas įstaigoje.
Apmokėta už informacinės sistema ,,Elektroninis dienynas. Mūsų darželis“ paslaugas – 413 €
technologijas.
2.5.Užtikrinti
sanitarines- higienines
sąlygas

Užtikrinant sanitarines-higienines sąlygas įstaigoje, buvo nupirkta:
Konvekcinė krosnis ir indaplovės – 3500 € (B)
Higienos priemonės (servetėlės, tualetinis popierius) – 188 € (Z)
Įvairios prekės (ūkinės, švaros, kanceliarinės prekės, dažai ir kt.) – 190 € (Z); 2012 € (B); 1062 €
(K)
9. 2017 METŲ PLAČIOJO AUDITO VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS

Trūkumai
3.1.2. Mokytojų ir tėvų veiklos dermė skatinant
vaiko pasiekimus ir juos vertinant.
2.1.1. Programos atitiktis valstybės nustatytiems 4.3.1. Pagalbos ir paramos šeimai įvairovė.
reikalavimams
4.1.3. Vaiko teisių atstovavimas mokykloje.
6.4.2. Mokyklos savivaldos veiklumas.
Privalumai
1.3.3. Atvirumas pokyčiams.

Tobulinti pasirinkti mokyklos veiklos aspektai
3.1.2. Mokytojų ir tėvų veiklos dermė skatinant
vaiko pasiekimus ir juos vertinant.
4.3.1. Pagalbos ir paramos šeimai įvairovė.
6.4.2. Mokyklos savivaldos veiklumas.

3.1.2. Mokytojų ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant. Pedagogai ir tėvai tarsis vaikų vertinimo ir skatinimo klausimais.
Skatinant vaikus ir vertinant jų pasiekimus pedagogų ir tėvų požiūriai ir veiksmai turi sutapti ir būti jų tęstinumas.
4.3.1. Pagalbos ir paramos šeimai įvairovė. Įtaigoje bus sukurta lankstesnė paslaugų teikimo sistema. Bendruomenė apie teikiamas paslaugas bus
informuojama išsamiai ir sistemingai.
6.4.2. Mokyklos savivaldos veiklumas. Savivaldos ir įstaigos vadovas(i) reguliariai aptars įstaigos uždavinių įgyvendinimą, veiksmingai dirbs komandoje
ir priims bendrus sprendimus.
10. IŠORĖS VERTINIMO, KONTROLIERIAUS, VIDAUS AUDITO TARNYBŲ IR KITŲ INSTITUCIJŲ IŠVADOS
Kaišiadorių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atliko planinį patikrinimą 2017-11-06, pažeidimų nenustatyta, rekomendacijos
įvykdytos.

Kaišiadorių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko šiuos auditus:
Dėl 2016 metų savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų švietimo įstaigoms darbo užmokesčiui apmokėti, panaudojimo. Dėl 2016 m. savivaldybės
biudžeto lėšų, skirtų švietimo įstaigoms ilgalaikiam turtui įsigyti, panaudojimo. Rekomendacijos įgyvendintos. Dėl energetinių sąnaudų sumažinimo
renovuotose savivaldybės biudžetinėse įstaigose įvertinimo – rekomendacijos vykdomos.
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos vidaus audito tarnyba atliko Maitinimo paslaugų teikimo ir organizavimo Kaišiadorių
rajono savivaldybės švietimo įtaigose. Bendros rekomendacijos vykdomos.
III. 2017 METŲ VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Žiežmarių lopšelio-darželio „Varpelis“ veiklos planas 2018 metams, parengtas atsižvelgiant į strateginį įstaigos veiklos planą,
ikimokyklinio ugdymo, meninio, etnokultūros, sveikos gyvensenos ir kitas programas, bendruomenės poreikius ir pasiūlymus. Planu siekiama,
įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, Kaišiadorių rajono švietimo plano nuostatas, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat
kintančias visuomenės reikmes, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius.
2018 metais įgyvendinsime dvi strateginio plano tęstines programas: Ikimokyklinio ugdymo programą (01), ir Materialinės bazės turtinimo
ir saugios aplinkos kūrimo programą (02).
Efektyviai planuosime visą lopšelio-darželio veiklą, kaip ir kasmet, organizuosime įvairius etninės kultūros, tradicinius ir netradicinius
renginius, skatinsime vaikų kūrybiškumą, dalyvaudami rajone ir respublikoje organizuojamuose piešinių konkursuose, parodose ir kituose renginiuose.
2018 metai – Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metai, todėl organizuosime renginius, vykdysime projektus ir dalyvausime kitų įstaigų
organizuotuose konkursuose, parodose, paminint šią datą.
Organizuosime įvairias vaikų fizinį aktyvumą skatinančias veiklas (sporto šventes, sveikatos, kūno kultūros valandėles, sportines pramogas
kt.). Vykdysime projektą ,,Sveikatiada“ (bus organizuojamos sveikatinimo veiklos skirtingomis sveikos gyvensenos temomis), vėl prisijungsime prie
Meškučio Kubuš ir kitų rajoninių, respublikinių, tarptautinių projektų.
Daug dėmesio ir toliau skirsime pedagogų ir kitų darbuotojų kvalifikacijai, pedagoginių kompetencijų ugdymui(si), patirties sklaidai,
naujovių paieškai.
Tėvams pagal aplinkybes stengsimės sudaryti palankias sąlygas dalyvauti veikloje, šventėse ir kituose renginiuose, skatinsime juos įsitraukti
į vaikų pasiekimų vertinimą. Įvairiomis formomis ir būdais bendradarbiausime ne tik su tėvais, bet ir su socialiniais partneriais rengsime bendras
kūrybinių darbų parodas, dalinsimės gerąja darbo patirtimi, konsultuosime ir šviesime tėvus. Tęsime bendradarbiavimą su jau esamais partneriais ir
ieškosime galimybių sudaryti sutartis ir užmegzti ryšius su naujais.
2018 m. veiklos planą įgyvendins lopšelio-darželio administracija, pedagogai ir kiti ugdomajame procese dalyvaujantys specialistai,
nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai.
1 TIKSLAS – Sudaryti palankias ugdymo(si) galimybes įvairių poreikių turintiems vaikams, į bendrąją ikimokyklinio ugdymo
programą papildomai integruojant sveikos gyvensenos, etninio, meninio, socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo ir kitas programas bei
projektus.
UŽDAVINIAI: 1. Diegti naujus ir tobulinti įgyvendinamus ugdymo metodus, projektinę veiklą.

2. Organizuoti tradicinius ir netradicinius renginius
3. Įsigyti naujų priemonių ikimokyklinio ugdymo programų, numatytų projektų, renginių bei veiklų įgyvendinimui.
4. Skatinti darbuotojus nuosekliai kelti kvalifikaciją, mokytis.
5. Vaikų raidos, pasiekimų ir pažangos stebėjimas, fiksavimas ir analizavimas bei tėvų įtraukimas į šią veiklą.
2. TIKSLAS –
turintiems vaikams.
UŽDAVINIAI:

Turtinti ugdomąją aplinką ir užtikrinti socialinės aplinkos saugumą bei pritaikymą įvairių poreikių bei pomėgių
1. Diegti, plėtoti ir atnaujinti informacines technologijas (pagal poreikį).
2. Atlikti kitų patalpų remontą. Įrengti žaidimų – sporto kambarį (ar grupę).
3. Įsigyti reikalingų baldų ir priemonių į grupes ir kitas patalpas. Atnaujinti kiemo įrenginius.
4. Įsigyti reikalingų priemonių, inventoriaus, įrenginių, apmokėti už paslaugas ir darbus.
V. 2018 METŲ PLANAS

Uždavinys

Priemonė

Vertinimo kriterijai, mato vienetai, Atsakingi
reikšmės
vykdytojai

Įvykdymo Asignavimai
terminas
(tūkst. Lt)
(ketvirčiai) MK
SB

Ikimokyklinio ugdymo programa (01)
Sudaryti palankias ugdymo(si) galimybes įvairių poreikių turintiems vaikams, į bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą papildomai
integruojant sveikos gyvensenos, etninio, meninio, socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo ir kitas programas bei projektus.
Diegti naujus ir Įgyvendinti
įstaigos Pedagoginių darbuotojų (išskyrus Direktorė,
I-IV
55200
27700
01.01.01.
tobulinti
nuostatuose
numatytas logopedą)
darbo
užmokestis, pavaduotoja
įgyvendinamus
funkcijas
socialinio draudimo įmokos, ligos ugdymui,
ugdymo metodus,
pašalpos ir išeitinės išmokos
buhalterė
projektinę veiklą. Organizuoti
edukacines Vaikų, ugdomų pagal programas ir Direktorė,
I-IV
400
100 (Z)
veiklas, programas, vykdyti projektus dalis (proc.)
pavaduotoja
projektinę
veiklą
(pagal
ugdymui,
renginių programą)
buhalterė
Organizuoti
ugdytinių Organizuotų edukacinių renginių ir Direktorės
I-IV
100
100 (Z)
edukacines išvykas, veiklas, dalyvavusių jose vaikų skaičius
pavaduotoja
programas,
papildomų
ugdymui,
kompetencijų ugdymą
pedagogės
Organizuoti
sveikos Organizuotų ir įgyvendintų renginių Direktorės
I-IV
200 (Z)
gyvensenos renginius
dalis (proc)
pavaduotoja

Teikti
pedagoginę
bei
specialiąją
bei
socialinę
pagalbą vaikams

01.01.02.

01.01.03.

01.01.04.

01.01.05.

Organizuoti
tradicinius
ir
netradicinius
renginius
Įsigyti
naujų
priemonių
ikimokyklinio
ugdymo programų
numatytų
projektų, renginių
bei
veiklų
įgyvendinimui
Skatinti
darbuotojus
nuosekliai
kelti
kvalifikaciją,
mokytis.

Tradicinių ir netradicinių
renginių, skirtų Lietuvos
šimtmečiui organizavimas.

ugdymui,
direktorė
Ne mažiau kaip 50 proc. ugdytinių, Direktorė,
kuriems teikiama logopedo pagalba logopedė,
skaičius.
pavaduotoja
Logopedo darbo užmokestis.
ugdymui
Ugdytinių,
gaunančių
paramą
skaičius (nemokamą maitinimą ir/ar
kitas paslaugas).
Organizuotų ir įgyvendintų renginių Pavaduotoja
dalis (proc)
ugdymui,
direktorė

8000

I-IV

100

3600
100 (Z)

Direktorė,
pavaduotoja
ugdymui
Pavaduotoja
ugdymui,
direktorė

I-IV

100

300 (Z)

Gavusių kvalifikacijos pažymėjimus Pavaduotoja
skaičius:
ugdymui,
pedagogai – 9;
direktorė
mokytojo padėjėjas – 1;
kitas personalas – 12.
Komandiruotės išlaidos

I-IV

400

200

Įgyvendinti
ikimokyklinio Organizuotų veiklų, užsiėmimų ir
ugdymo programas, projektus, kitų renginių dalis (proc.); įsigytų
organizuoti renginius (pagal priemonių skaičius
atskirus planus)

Tobulinti pedagogų ir kitų
darbuotojų profesines
kompetencijas būtinas
ugdymo kokybei užtikrinti
(pagal kvalifikacijos
tobulinimo ir mokymo
programą)
Vaikų
raidos, Vykdyti veiklos vertinimą ir
pasiekimų
ir įsivertinimą.
pažangos
Vaikų pasiekimų ir pažangos
stebėjimas,
fiksavimas

I-IV

Vykdomas veiklos vertinimas ir
įsivertinimas.
Ne mažiau kaip du kartus per metus

Pavaduotoja
ugdymui,
direktorė
Pedagogai

164
Žmogiškieji ištekliai

50 (Z)

fiksavimas
ir
analizavimas bei
tėvų įtraukimas į
veiklą.

02.01.01.

Materialinės bazės turtinimo ir saugios aplinkos kūrimo programa (02)
Turtinti ugdomąją aplinką ir užtikrinti socialinės aplinkos saugumą bei pritaikymą įvairių poreikių ir pomėgių turintiems vaikams.
Užtikrinti sėkmingą Aptarnaujančio
personalo Laiku apskaičiuotas ir išmokėtas
Buhalterė,
I-IV
įstaigos
darbo užmokestis
darbo užmokestis
direktorė
funkcionavimą
Komunalinių
paslaugų Laiku apmokėta už suteiktas
Buhalterė,
I-IV
apmokėjimas (dujos, vanduo, paslaugas
ūkvedė
elektra)
Pastato ir turto draudimas. Saugomas ir laiku apdraustas pastatas
Ūkvedė
I-IV
Apsaugos paslaugos
ir turtas
Komunikacijos užtikrinimas
Ryšiams ir spaudai skirtų lėšų dalis
Ūkvedė
I-IV
Kitos paslaugos ir prekės.
Laiku apmokėtos visos paslaugos ir
Ūkvedė,
I-IV
1000
išlaidos už įsigytas prekes (pagal
buhalterė
biudžeto išlaidų sąmatą ir ūkinį
Socialinė darbdavio parama
planą)
Atlyginimas
už
vaiko Atlyginimas už maitinimą
Direktorė,
I-IV
maitinimą
ir
ugdymo
pavaduotoja,
reikmėms
tenkinti,
buhalterė
Atlyginimas ugdymo reikmėms
I-IV
edukacinėms
erdvėms
tenkinti, edukacinėms erdvėms
atnaujinti bei aplinkai išlaikyti
atnaujinti bei aplinkai išlaikyti
surinkimas (planuojamas)
Sanitarinių-higieninių sąlygų Įsigytos higienos ir švaros prekės
Ūkvedė
I-IV
užtikrinimas
Diegti, plėtoti ir Įrengtos,
plėtojamos,
ir Įsigytų kompiuterių, kitos įrangos Buhalterė,
I-IV
400
atnaujinti
atnaujintos kompiuterizuotos skaičius.
direktorė,
informacines
darbo vietos, nupirkta kitos
ūkvedė
technologijas (pagal technikos (pagal poreikį)
poreikį)

92900
9563

800
490
5400
1000 (Z)
800
16000
7600 (Z)

200 (Z)
283
350 (Z)

02.01.02

02.01.03.

02.01.04

Atlikti
kitų
patalpų remontą.
Įrengti žaidimų –
sporto
kambarį
(arba grupę)
Atnaujinti kiemo
įrenginius

Įrengtas
žaidimų-sporto Įsigytų priemonių, įrangos, baldų Direktorė,
kambarys (arba grupė pagal skaičius/lėšos
pavaduotoja
poreikį)
ūkio
reikalams

I-IV

Sukurta saugi ir estetiška Įrenginių ir priemonių skaičius/lėšos
aplinka, atnaujinti kiemo
įrenginiai

I-IV

Direktorė,
pavaduotoja
ūkio
reikalams
Įsigyti reikalingų Sutvarkyta lauko ir vidaus Įsigytų įrenginių, baldų, įrangos, Direktorė,
priemonių,
aplinka,
nupirkti
nauji priemonių
pavaduotoja
inventoriaus,
įrenginiai, baldai, įranga ir pavadinimas/skaičius/lėšos.
ūkio
įrenginių,
priemonės, atsiskaityta už
reikalams
apmokėti
už darbus ir paslaugas.
paslaugas
ir
darbus.

Direktorė

20000
1000 (Z)

5000

2800
3000 (Z)

I-IV

1000

2000
1200 (Z)

Laima Čekaitienė

Programos koordinatoriai:
Direktorės pavaduotoja ugdymui

Aušra Zareckienė

Ūkvedė

Zofija Židanavičienė

Buhalterė

Vilija Grigaliūnienė

Priedas
2018 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO PROGRAMA
TRADICINIŲ IR NETRADICINIŲ, KALENDORINIŲ ŠVENČIŲ PLANAS 2018 METAMS
Eil.
Nr.

Priemonė

Vertinimo kriterijai, Atsakingi vykdytojai
mato
vienetai,
reikšmės
Akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija“
Organizuota
ir Aušra Zareckienė
pravesta 15 renginių
Šventinis rytmetis ,,Šimtu spalvotų žiedų
Aušra Zareckienė
sužydo Lietuva“
Janina Rabačiauskienė
Užgavėnės
Janina Rabačiauskienė

Vykdymo terminas

Pastabos

2018-01-12

Sausio 13-ąjai paminėti

2018-02-15
2018-02-13

Lietuvos
valstybės
atkūrimo šimtmečiui
Užgavėnės

Vaida Augė
Rita Naujokaitienė
Aušra Zareckienė

2018-03-05

Kermošius

5.

Pramoga-mugė „Kaziuko ir Kazytės
kermošius“
Poezijos rytmetis ,,100 žodžių Lietuvai“

2018-03-12

Kovo 11-jai paminėti

6.

Velykos ,,Rieda, ritas kiaušinukai“

Nijolė Kelpšienė

2018-04-10

Vaikų velykėlės

7.

Pramoginis rytmetis ,,Spalvotas šokis žemei“

Janina Rabačiauskienė

2018-04-30

Tarptautinė šokio diena

8.

Šventinis rytmetis ,,Motinos diena“

Janina Šalomskienė

2018-05-04

Motinos diena

9

Išleistuvės ,,Skamba atsisveikinimo varpelis“

Aušra Zareckienė
Janina Rabačiauskienė

2018-05-31

Pelėdžiukų
išleistuvės

10.

Janina Rabačiauskienė

2018-09-03

Pasaulinė žinių diena

11.

Šventinis rytmetis ,,Varpeliukai sugužėjo,
mokslo metai prasidėjo!“
Šventinis rytmetis ,,Po rudens skrybėle“

Aušra Zareckienė

12.

Angelų sargų diena. ,,Būk saugus“

Vaida Augė

2018m.
rugsėjis, Rudens šventė. Data bus
spalis
patikslinta
2018-10-02
Policijos diena

1.
2.
3.
4.

grupės

13.

ir

Nijolė Kelpšienė

2018-11-21

Aušra Zareckienė

2018-11-29

2018-12-13, 17.00 Visos bendruomenės ir
val.
tėvų
įtraukimas
į
pasiruošimą ir šventės
organizavimą.
2018-12-18-21
Visos grupės

14.

Pramoginis rytmetis ,,Labas, labas
labukas!”
Pramoginis rytmetis ,,Mes draugai“

15.

Šviesos diena. Žibintų šventė

Visos grupės ir tėvai

16.

Kalėdinės šventės. Spalvota Kalėdų Senelio
pasaka.

Visi pedagogai

Pasaulinė
sveikinimosi
diena
Draugo diena

KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODŲ PLANAS 2018 METAMS
Eil.
Nr.

Priemonė

1.

Kūrybinių darbų paroda „Mano Lietuva“

2.

100 verbų. Darbų paroda.

Vaida Augė
Rita Naujokaitienė

3.

“Šimtas margučių“

Nijolė Kelpšienė

4.

Paroda mamos dienai paminėti „Stebuklinga
mamos šypsena“
Piešinių konkursai:
1. ,,Bičiulis žalia uniforma“;
2. „Saugi vaikystė“
Rudens gėrybių paroda
,,Skrybėlių šou!“
Kalėdinė paroda ,,Trys spalvos“

Janina Šalomskienė

5.

6.
7.

Vertinimo kriterijai,
mato vienetai,
reikšmės
Organizuotos 7
kūrybinių darbų
parodos

Atsakingi vykdytojai

Vykdymo terminas

Aušra Zareckienė

2018-02-12 – 03-16 Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečiui
paminėti (projektas)
2018-03-01 -03-09 Vaikų, tėvų ir
bendruomenės darbų
paroda (projektas)
2018-03-26 – 04-09 Velykinių darbelių paroda
(Projektas)
2018-04-23 – 07-07 Motinos diena

Pedagogai
Aušra Zareckienė
Laima Čekaitienė
Aušra Zareckienė
Visa Bendruomenė

Pastabos

Informacija bus pateikta
atskiru raštu (ŠKPC)
2018-09-29- 2018- Rudeninių kompozicijų
10-20
paroda ir madų šou
2018-12-17
Rankų darbo Kalėdiniai
2019-01-11
papuošimai, kompozicijos
ir kt. darbeliai (projektas)

8.

Dalyvauti kitų įstaigų rengiamuose
kūrybinių darbų projektuose, konkursuoseparodose, skirtose ikimokyklinio amžiaus
vaikams, pedagogams

Dalyvavimas
įvairiuose renginiuose

Pedagogai

2018 m.

DARBO PATIRTIES SKLAIDOS RENGINIŲ PLANAS 2018 METAMS
Eil.
Nr.

Priemonė

Vykdymo terminas

Pastabos

2018-03-13

(projektas)

3.

Vertinimo kriterijai, Atsakingi vykdytojai
mato
vienetai,
reikšmės
1. Meninė veikla ,,Trys spalvos – geltona, Organizuoti 6 darbo Nijolė Kelpšienė
žalia, raudona“
patirties
sklaidos
2. Judrūs sportiniai žaidimai ,,Sportuojantys renginiai
Janina Šalomskienė
vaikai-šaunūs draugai“
3. Rytinė mankšta ,,Labas rytas“
Vaida Augė

4.

4. Muzikinė veikla ,,Mes kuriame muziką“

Janina Rabačiauskienė

2018-11-23

5.

5. Ugdomoji veikla ,,Spalvota eglutė“

Aušra Zareckienė

2018-12-10

6.

6. Logopedinės pratybos „Su žodeliais aš
žaidžiu ir labai gražiai kalbu“.

Ramunė Malinauskienė

2018-12-11

1.
2.

2018-04-27
2018-10-25

SVEIKATOS UGDYMO RENGINIŲ VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS
Eil.
Nr.

Priemonė

1.

Pažintinis rytmetis ,,Sveikatos piramidė“

2.

Vertinimo kriterijai, Atsakingi vykdytojai
mato
vienetai,
reikšmės
VASARIS – SVEIKOS GYVENSENOS MĖNUO

Organizuota
11 Aušra Zareckienė
sveikatos
ugdymo Janina Rabačiauskienė
Pažintinė išvyka ,,Svečiuose pas dantukų renginių, parašyta 5 Aušra Zareckienė
pranešimai,
gydytoją“

Vykdymo terminas

Pastabos

2018-02-07

Sveikatos
mėnesio
atidarymas. Visos grupės.
Data bus patikslinta

2018 vasaris

3.

Sveikatos valandėlė ,,Emocijų traukinukas“

4.

Sveikatos valandėlė ,,Ko liūdi nykštukas?“

5.

Sveikatos valandėlė ,,Šešios žąsys su šešiais
žąsiukais“
Sveikatos valandėlė ,,Kodėl nuliūdo
kačiukas?“

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

Pranešimai:
7.1. Kaip padėti vaikui įveikti pyktį
7.2. Vaiko sėkmė – socialinė emocinė
sveikata.
7.3. Ikimokyklinio amžiaus vaikų emociniai
ypatumai.
7.4. Vaikų ,,ožiukai“.
Rytinė mankšta ,,Ten aukštai, aukštai
saulytė“
Sveikatos valandėlė ,,Linksmoji kiškučių
mankštelė“
Logopedinės pratybos ,,Žaidžiu – kalbu“
Sveikatiados maratonas ,,Bėgam, bėgam,
nesustojam!”
Pranešimai:
12.1 Judri veikla ankstyvajame amžiuje.
12.2. Judėjimo svarba vaiko sveikatai.

13.

Pavasario sporto ,,Varpelio spartakiada“

14.

Rudens sporto šventė ,,Rudens džiaugsmai“

organizuotos 2 sporto Janina Šalomskienė
šventės
Nijolė Kelpšienė

2018-02-09
2018-02-14

Ramunė Malinauskienė

2018-02-22

Vaida Augė

2018-02-27

2018 m. vasaris
Vaida Augė
Nijolė Kelpšienė
Aušra Zareckienė

Socialinių
emocinių
įgūdžių ugdymas
Socialinių
emocinių
įgūdžių ugdymas
Socialinių
emocinių
įgūdžių
ugdymo
programa ,,Kimochis“
Pranešimai
iškabinti
grupių
rūbinėlėse
esančiuose stenduose.

Janina Šalomskienė
GEGUŽĖ – SVEIKATOS SAVAITĖ
Nijolė Kelpšienė

2018-05-14

Vaida Augė

2018-05-15

Ramunė Malinauskienė

2018-05-16

Aušra Zareckienė

2018-05-17

Rita Naujokaitienė
Aušra Zareckienė
SPORTO ŠVENTĖS
Janina Šalomskienė
Rita Naujokaitienė
Aušra Zareckienė
EUROPOS SVEIKOS MITYBOS DIENA

2018-05-14

Iškabinti
stenduose.

2018-05-18

(gegužės
sveikatos
savaitė)
Data bus patikslinta

2018 m. rugsėjis

grupių

15

Pažintinis rytmetis ,,Obuolių diena“

Aušra Zareckienė
Pedagogai

2018-11-08

AKCIJOS
Eil.
Nr.
1.
2.

Priemonė

Vertinimo kriterijai, Atsakingi vykdytojai
mato
vienetai,
reikšmės
Lesyklėlių gaminimo akcija ,,Padėkime Iškabintos lesyklėlės
„Nykštukų“ ir kitų
paukšteliams“
grupių bendruomenės
Inkilėlių kabinimo akcija „Naujus namus Iškabinti inkilėliai
Visa lopšelio-darželio
paukšteliams“
bendruomenė

Vykdymo terminas

2018 m.
vasaris
2018 m.
balandis

Pastabos

sausis- Vaikai su tėvais gamins
lesyklėles
kovas- Vaikai su tėvais namuose
ar darželyje pasigamins
inkilėlių ir juos iškels
darželio teritorijoje

PROJEKTINĖS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS
Eil.
Nr.
1.

2.

Priemonė

Vertinimo kriterijai, Atsakingi vykdytojai
Vykdymo terminas
mato
vienetai,
reikšmės
Trys Lietuvos spalvos – geltona, žalia, Įgyvendinti projektai Aušra Zareckienė ir visa 2018 m.
raudona.
ir organizuoti renginiai įstaigos bendruomenė
1. Parodos.
2. Šventės.
3. Renginiai.
4. Veiklos.
5. Aplinkos tvarkymas
Tarptautinis socialinis projektas taikai ir
Aušra
Zareckienė, 2018 m. balandžio
vienybei žemėje
Janina Rabačiauskienė 20 d. 15.00 val.
„Šokis žemei 2018“
ir
visa
įstaigos
bendruomenė

Pastabos
Lietuvos
atkūrimo
šimtmečiui paminėti

Žemės
gimtadieniui
skirtas
renginys.
Kiekvienos
grupės
bendruomenė
mokosi
šokio
pagal
pavyzdį
(vaikai, tėvai, pedagogai)
ir šoka jį balandžio 20 d.

3.

Projektas „Kaip prisijaukinti lauką?“

4.

Respublikiniai ir tarptautiniai projektai:
1. Meškučio Kubuš gamtos mylėtojų klubas
2. Sveikatiada
3. Mes rūšiuojam

Palaipsniui pereinama
prie kuo ilgesnio
vaikų buvimo lauke,
ugdymo organizavimo
ir veiklų perkėlimo į
lauko aplinką
Prisijungta
prie
respublikinių
ir
tarptautinių projektų

Aušra Zareckienė
Laima Čekaitienė
Vaida Augė
„Pelėdžiukų“ grupė

2018 m.
gruodis

Aušra Zareckienė
Laima Čekaitienė
Grupių auklėtojos

2018 m.

15 val. Šventės tęsinys iki
18.00 kieme su tėvais ir
visa
darželio
bendruomene.
kovas- Lauko pedagogikos idėjų
taikymas,
edukacinės
aplinkos
ir
erdvių
pritaikymas
ilgesniam
buvimui lauke
Papildomas sveikatinimo
ir ekologijos ugdymo
idėjų, temų ir veiklų
įgyvendinimas

PEDAGOGŲ IR KITŲ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR MOKYMO PLANAS 2018 METAMS
Eil.
Nr.
1.

2.

Priemonė

Vertinimo kriterijai,
mato
vienetai,
reikšmės
Pedagogų
kvalifikacijos
tobulinimas Seminarus,
kursus,
įvairiuose renginiuose (pagal kvalifikacijos mokymus lankę ir
tobulinimo ir mokymosi planą)
patirtimi,
žiniomis
pasidaliję darbuotojai
Kitų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir
privalomi mokymai pagal būtinumą:
2.1. Civilinė sauga.
2.2. Darbų ir priešgaisrinė sauga.
2.3. Higieninių įgūdžių ir pirmosios pagalbos
mokymai.
2.4. Atsakingų asmenų mokymai.
2.5.Buhalterinės apskaitos ir raštvedybos
mokymai.

Atsakingi vykdytojai

Vykdymo terminas

Pedagogai, direktorė, 2018 m.
pavaduotoja ugdymui,
mokytojo
padėjėja,
logopedė,
visi
pedagogai
Direktorė, ūkvedė,
2018 m.
pavaduotoja ugdymui,
asmuo atsakingas už
elektros ir šilumos ūkį,
buhalterė,
sekretorė,
pagalbinis
ir
pedagoginis personalas

Pastabos
MK, biudžeto
asmeninės lėšos

Biudžeto, MK lėšos

lėšos,

3.

4.

5.

Darbo patirties sklaidos, savišvietos renginių
organizavimas įstaigos ir kitų ugdymo įstaigų
pedagogams
Savišvieta.
Metodinės
literatūros,
rekomendacijų ir kitų leidinių analizė ir
aptarimas.
Pedagoginio proceso stebėjimas ir aptarimas.
Savianalizės anketų pildymas ir aptarimas.
Metiniai pokalbiai.

Pasidalijimo
darbo Direktorė, pavaduotoja 2018 m.
patirtimi renginiai
ugdymui, pedagogai

Biudžeto, MK lėšos

Naujų
leidinių, Direktorė, pavaduotoja 2018 m.
informacijos aptarimas ugdymui, pedagogai

Biudžeto, MK lėšos

Stebėtos
ir
kartu Pavaduotoja ugdymui, 2018 m.
aptartos
veiklos, direktorė,
veiklos vertinimas
ūkvedė

MK, Biudžeto lėšos

BENDRADARBIAVIMAS SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS
Eil.
Nr.

Priemonė

1.

Dalyvavimas
„Sveikatos
asociacijos veikloje:
1.1. Renginiuose
1.2. Seminaruose
1.3. Konferencijose
1.4. Kitose ugdymo įstaigose
Bendradarbiavimas su Žiežmarių kultūros
centro specialistais.
2.1. Dalyvauti ir kviesti organizuoti
mokymus, seminarus, kūrybines dirbtuves
prieš kalendorines šventes:
 Velykos, Verbos
 Kalėdos.
Bendradarbiauti su edukacinių renginių
organizatoriais. Edukacinės programos:
3.1. Velykinis margutis
3.2. Apie medų ir bites
3.3. Mano kepaliukas

2.

3.

Vertinimo kriterijai, Atsakingi vykdytojai
Vykdymo terminas
mato
vienetai,
reikšmės
žemenėlių“ Dalyvavimas
Direktorė, pavaduotoja 2018 m.
renginiuose
ir ugdymui, pedagogai
dalijimas mintimis ir
pastebėjimais

Bendradarbiavimas su Pavaduotoja ugdymui, 2018 m.
socialiniais partneriais direktorė
ir mokymasis iš jų

Pastabos
Asociacijos, MK lėšos

Biudžeto, MK lėšos,
žmogiškieji ištekliai

Vaikų
laisvalaikio Direktorė, pavaduotoja 2018 m.
Renginių
datos
paįvairinimas ir veiklų ugdymui, pedagogai
2018 m. balandis, patikslintos
papildymas
gegužė, lapkritis

bus

4.

Bendradarbiavimas
su
edukacines, Inovatyvių
ir Direktorė, pavaduotoja 2018 m.
metodines
priemones
gaminančiomis kokybiškų priemonių ugdymui
(parduodančiomis) firmomis.
įsigijimas

5.

Bendradarbiavimas su kitomis ugdymo
įstaigomis:
1. Rajono
2. Respublikos
3. Tarptautiniais
Bendradarbiavimas
su
ūkininkais,
verslininkais, įstaigomis, kitais miestelio
gyventojais:
1. Ekskursijos į ūkius, įmones ir kitas įstaigas
Savanoriška bendruomenės narių pagalba:
7.1. Ugdymo procese;
7.2. Vaikų priežiūroje;
7.3.
Aplinkos
turtinime,
tvarkyme,
gražinime.

6.

7.

Patirties
sklaida, Direktorė, pavaduotoja 2018 m.
dalijimasis,
ugdymui, pedagogai
bendravimas
Susipažinimas
su Direktorė, pavaduotoja 2018 m.
Žiežmarių gyventojais ugdymui, pedagogai
jų veikla
Pagalba
ruošiantis Visa bendruomenė
veikloms, renginiams,
talkos ir pan.

2018 m.

Siekiant įsigyti naujų,
kokybiškų
edukacinių
priemonių, vykdyti jų
pristatymą,
organizuoti
seminarus.
Siekiant susipažinti su jų
veikla, dalintis patirtimi.

Siekiant praplėsti vaikų
akiratį ir supažindinti su
įvairių žmonių veikla,
darbais ir pan.
Aptarus
ir
suderinus
įtraukti bendruomenę į
įvairią lopšelio-darželio
veiklą

PEDAGOGINIO DARBO PRIEŽIŪROS PLANAS 2018 METAMS
Eil.
Nr.

Priemonė

Vertinimo kriterijai,
mato
vienetai,
reikšmės
1. Ikimokyklinės grupės dienynų tikrinimas Patikrintas visų grupių
ugdomosios veiklos
planavimas
2. Pramogų, švenčių, parodų ir kiti renginių Stebėta 50 proc.
stebėjimas, analizavimas.
organizuotų tradicinių
3. Vaikų sveikatos ugdymo renginių, veiklų ir netradicinių švenčių,
parodų,
sveikatos
stebėjimas
4. Darbo patirties sklaidos renginių ugdymo renginių
stebėjimas

Atsakingi vykdytojai

Vykdymo terminas

Pastabos

Pavaduotoja ugdymui

2018 m.

Visų grupių dienynai

Pavaduotoja ugdymui,
direktorė
Direktorė, pavaduotoja
ugdymui
Direktorė, pavaduotoja
ugdymui

2018 m

Visos grupės

2018 m. vasaris
2018 m. gegužė
2018 m.

Visos grupės
Visos pedagogės

5. Kūno kultūros, mankštų stebėjimas

6. Vaikų pasiekimų vertinimas, aptarimas.
Tėvų supažindinimas per elektorinį dienyną
7. Dienos rėžiminių elementų laikymasis

8. Informacija tėvams

Eil.
Nr.
1.
2.

3.

4.

Priemonė

2018 m. kovasbalandis
2018 m. lapkritisgruodis
Pavaduotoja ugdymui
2018 m. gegužėbirželis
2018 m. spalis lapkritis
Pavaduotoja ugdymui, 2018 m.
direktorė,
sveikatos
priežiūros specialistas,
direktorė
Direktorė, pavaduotoja 2018 m.
ugdymui, pedagogės

Visos grupės

Atsakingi vykdytojai

Vykdymo terminas

Pastabos

Aušra Zareckienė
Ramunė Malinauskienė
Aušra Zareckienė

2018 m. sausis
2018-02-28
2018 m. ruduo

9.30 – 10.00 val.

Aušra Zareckienė

2018 m. kovas

Įvairios veiklos smurto ir
patyčių prevencijai

Ramunė Malinauskienė

2018 m. rugsėjis

Derinimas su PPT

Pavaduotoja ugdymui

Įvertinti visi tuo metu
lankantys
įstaigą
ugdytiniai
Įvertinti,
laikomasi
režimo

kaip
dienos

Paruošta informacija
tėvams: lankstinukai,
pranešimai, skelbimai
ir kita informacinė
medžiaga.
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS

Vertinimo kriterijai,
mato
vienetai,
reikšmės
Veiklos planavimas 2018 metams
Paruoštas
veiklos
planas 2018 metams
Arbatinė ant ratų
Susitikimai
su
psichologais, policijos
atstovais
Veiksmo savaitė ,,Be patyčių“
Organizuotos
4
veiklos smurto ir
patyčių prevencijai.
Specialiosios (logopedinės) pagalbos gavėjų Įvertinti vaikai ir
sąrašų aptarimas, tvirtinimas.
patvirtinti sąrašai

Visos
grupės,
pedagogai

visi

Visos grupės

Visos grupės

5.

6.
7.

Konsultuoti tėvus prieš siunčiant vaiką Konsultacijos
Ramunė Malinauskienė
kompleksiniam tyrimui į PPT ir gavus tyrimo
išvadas.
Dalyvavimas tėvų susirinkimuose.
Informacijos
apie Komisijos nariai
veiklą
ir
vaikų
Konsultacijos
su
PPT
darbuotojais,
Komisijos nariai
vertinimą teikimas
dalyvavimas PPT rengiamuose seminaruose.

2018 metai

Pagal poreikį

2018 m.

Pagal planą

2018 metai

Pagal poreikį

DARBO SU TĖVAIS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS
Eil.
Nr.
1.

2.

3.
4.

5

6.

Priemonės pavadinimas

Vertinimo kriterijai,
mato
vienetai,
reikšmės
Grupių tėvų susirinkimai
Pravesti
tėvų
1.1. Pranešimai
susirinkimai, paruošti
1.2. Informaciniai klausimai
stendiniai pranešimai
tėvams.
Grupių tėvų susirinkimai
Su tėvais aptarti vaikų
1.1. Pranešimai
ugdymo
rezultatai.
1.2. Informaciniai klausimai
Anketinė tėvų apklausa dėl papildomų veiklų Patikslinta informacija
apie tėvus, jų vaikų
organizavimo galimybių
poreikius
3.1. Vaikų ugdymo rezultatų aptarimas
3.2.Vaikų darbelių bei šeimos kūrybinių
darbelių parodas;
3.3. Bendruomenės šventes, pramogas,
vakarones ir kt.
Visuotinis tėvų susirinkimas

Tėvų švietimas ir informavimas:
Susitikimai
5.1. Rengti informacinius bukletus, atmintines specialistais,
aktualiais vaikų ugdymo ir kt. klausimais;
konsultacijos

Atsakingi vykdytojai

Vykdymo terminas

Pastabos
Direktorė,
direktorės 2018 m. gegužė Susirinkimų datos bus
pavaduotoja ugdymui, (pagal poreikį)
patikslintos.
grupių auklėtojos
2018 m. spalislapkritis
Pavaduotoja ugdymui
Grupių auklėtojos
Direktorė
Direktorės pavaduotoja
ugdymui

2018 m.
vasaris/rugsėjis
2018 m.

Direktorė
2018 m kovas
Direktorės pavaduotoja
ugdymui
Grupių auklėtojos ir kt.
darbuotojai, tėvai
su Direktorė
2018 m.
Direktorės pavaduotoja
ugdymui
Grupių auklėtojos

Data ir darbotvarkė bus
patikslinta

7.

5.2. Pedagogų bei kitų specialistų konsultacijos
tėvams (susitikimų, diskusijų organizavimas);
5.3. Rekomenduotinos pedagoginės literatūros
pristatymas bei aptarimas;
5.4. Kartu su tėvais vykdyti įvairius grupių bei
įstaigos projektus, organizuoti veiklas.
5.5. Aptarti vaikų vertinimą ir pasiekimus
Pirminės apklausos, duomenų patikslinimo, Organizuotos
grupės darbo laiko ir kitų apklausų apklausos
organizavimas

Pavaduotoja
Auklėtojos

ugdymui, 2018 m. rugpjūtis- Priimant naujokus
spalis
pagal poreikį

METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS
Eil.
Nr.
1

Priemonė

Vertinimo kriterijai,
mato
vienetai,
reikšmės
1.1.2018-2020 metų strateginio plano Organizuota
ir
projekto pristatymas. 2017 m. ataskaita
pravesta 6 metodinės
1.2. Veiklos plano 2018 metams projekto grupės
posėdžiai,
pristatymas. 2017 m. ataskaita
paruošta ir perskaityta
1.3. Kvalifikacijos tobulinimo ir mokymo 4 pranešimai.
ataskaita už 2017 metus. 2018 m. prioritetai.
1.4. Sveikatos renginių plano pristatymas ir
koregavimas.
1.5. Pramogų, švenčių, parodų ir kitų
renginių aptarimas.
1.7. Pasidalijimas mintimis po seminarų
(kursų).
1.8. Informaciniai klausimai.

Atsakingi vykdytojai

Vykdymo terminas

Direktorė
Pavaduotoja ugdymui
Pedagogai

2018 m. sausis

Pastabos

ir

2.

3.

4.

2.1. Pranešimai.
2.2. Pramogų, švenčių, parodų ir kitų
renginių aptarimas.
2.3. Darbo patirties sklaidos renginių
aptarimas.
2.4. Sveikatos mėnesio renginių aptarimas.
2.5. Pedagoginė darbo priežiūra.
2.6.Pasidalijimas mintimis po seminarų
(kursų).
2.7. Informaciniai klausimai.
3.1. Pranešimas
3.2. Vaiko pažanga ir pasiekimai. Išvados.
Aptarimas.
3.3. Pedagogų pasiūlymai 2019 metų veiklos
planui.
3.4. Darbo patirties sklaidos renginio
aptarimas.
3.5. Pramogų, švenčių, parodų ir kitų
renginių aptarimas.
3.6. Pasidalijimas mintimis po seminarų
(kursų).
3.7. Dėl darbo vasarą.
3.8. Informaciniai klausimai.
4.1. Pasiruošimas naujiems mokslo metams:
aplinkos vertinimas, veiklos planavimas.
4.2. Naujų dokumentų pristatymas ir
aptarimas.
4.3. Pedagogų pasiūlymai 2019 m. veiklos
programai.
4.4. Darbo ypatumų grupėse, aptarimas.
4.5. Pasidalijimas mintimis po seminarų
(kursų).
4.6. Informaciniai klausimai

Direktorė
Pavaduotoja ugdymui
Pedagogai

2018 m. kovas

Direktorė
Pavaduotoja ugdymui
Pedagogai

2018 m. gegužė

Direktorė
Pavaduotoja ugdymui
Pedagogai

2018 m. rugpjūtis

5.

6.

5.1. Vaiko pažanga ir pasiekimai. I-asis
vertinimas. Išvados
5.2.
Lopšelio-darželio
bendruomenės
pasiūlymų 2019 m. veiklai aptarimas.
5.3. Darbo patirties sklaidos renginių
aptarimas.
5.4. Pramogų, švenčių, parodų ir kitų
renginių aptarimas.
5.5. Pasidalijimas mintimis po seminarų
(kursų).
5.6. Informaciniai klausimai
6.1. Veiklos ir strateginio plano projektų
pristatymas ir aptarimas. Ataskaitų projektai.
6.2. Darbo patirties sklaidos renginių
aptarimas.
6.3. Pramogų, švenčių, parodų ir kitų
renginių aptarimas.
6.4. Pasidalijimas mintimis po seminarų
(kursų).
6.5. Informaciniai klausimai

Direktorė
Pavaduotoja ugdymui
Pedagogai

2018 m. spalis

Direktorė
Pavaduotoja ugdymui
Pedagogai

2018 m. gruodis

