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PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“
2019 METŲ VEIKLOS PLANAS
2018 METŲ VEIKLOS ANALIZĖ
2018 m. veiklos planą rengėme kartu su kolektyvu. Planą parengėme atsižvelgiant į lopšelio-darželio 2017-2019 m. strateginį planą. Atlikome
SSGG analizę, kėlėme tikslus ir numatėme priemones. Metų gale sudaryta darbo grupė vertino veiklos plano įgyvendinimą. Kadangi visas priemones tikslų
pasiekimui pasiūlė bendruomenė, todėl ir planas įvykdytas 98 proc. Kelios veiklos neįgyvendintos dėl objektyvių priežasčių ir perkeltos į 2019 metus. 2018
m. spalio-gruodžio mėnesiais buvo atliktas lopšelio-darželio „platusis“ vidaus auditas, apklausose dalyvavo tiek tėvai, tiek visi darbuotojai. Rezultatai
panaudoti strateginių bei metinių tikslų įgyvendinimo įvertinimui, 2019 metų veiklos programai parengti.
2018 m. įstaigoje sėkmingai įgyvendinome valstybinę švietimo politiką, teikėme kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias
visuomenės reikmes. Buvo vykdomos Ikimokyklinio ugdymo, Priešmokyklinio ugdymo programos, vykdėme pieno, vaisių produktų vartojimo vaikų ir
švietimo įstaigose paramos programą „Pienas vaikams", „Vaisiai vaikams”, priešmokyklinėse grupėse tarptautinę ankstyvosios prevencijos programą „Zipio
draugai“, „Gyvenimo įgūdžių ugdymo programą“. Veiklos buvo organizuotos taip, kad tenkintų kuo didesnę bendruomenės narių dalį.
2018 m. veiklos programoje numatėme 1 tikslą - Patobulinti ugdymo(si) procesą ir ugdymo(si) turinį, įtraukiant į vaikų ugdymą(si) tėvus,
kuriant edukacines aplinkas, tobulinant darbuotojų profesines kompetencijas. Jo įgyvendinimui numatėme 3 uždavinius:
1 uždavinys – Ugdymo kokybės tobulinimas plečiant darbuotojų bendrąsias kompetencijas ir įvairinant gerosios patirties sklaidos formas.
Vykdytos priemonės uždavinio bei tikslo įgyvendinimui:
 136 dienas pedagogai dalyvavo kovalifikacijos kėlimo renginiuose, seminaruose;
 Kiekvienas pedagogas po 2 kartus stebėjo savo kolegų vedamus užsiėmimus, aptarė juos;
 1 kartą per mėn. vyko pedagoginio personalo susirinkimai. 1 k. per ketvirtį – metodinės veiklos užsiėmimai;
 Įvyko 7 pedagogų kompiuterinio raštingumo pamokėlės, kurias vedžiau.
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 1 kartą per mėnesį vyko nepedagoginio personalo susirinkimai, kurių metu buvo aptariamos problemos, vykdomi mokymai (buvo mokomi dirbti
kompiuteriu, kompiuteriu rašyti prašymus pagal raštvedybos reikalavimus);
 Buvo organizuotos 2 kūrybinės dirbtuvėlės bendruomenei – kalėdinių žaisliukų gamyba iš veltinio ir lipdymas iš molio;
 Direktorė vedė 2 seminarus darbuotojams (atskirai pedagoginiam, atskirai nepedagoginiam personalni) „Kūrybiškas darbuotojas: privalumas ar
būtinybė?”;
 Logopedės auklėtojoms vedė seminarą „Darbas su SMART lenta”;
 Vyko seminaras apie veiklų planavimą grupėje, mokėmės planuoti, reflektuoti. Patikslinome bendrus vaikų pažangos vertinimo kriterijus;
 2 kartus per metus buvo vertinama kiekvieno vaiko individuali pažanga;
 Vykdyta tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“;
 2-6 m. vaikų grupėse, kaip prevencinė programa, toliau taikyta „Gyvenimo įgūdžių“ programa;
 Antrus metus iš eilės vyko pasidalinimas gerąja patirtimi „Dalinuosi tuo, ką turiu“, kurio metu pedagogai pristatinėjo savo ugdyme naudojamas naujas
metodines priemones, kurias galima rasti ar pasigaminti iš gamtoje esančių medžiagų;
 Kiekvienas pedagogas pristatė seminaruose gautą medžiagą, dalinosi įspūdžiais;
 Mokslo metų pradžioje vyko grupių tėvų susirinkimai, kurių metu tėvai buvo supažindinti su ikimokyklinio ugdymo programa, vaikų pažangos
vertinimu pagal atskiras amžiaus grupes;
 Įstaigoje vyko 2 Lidijos Laurinčiukienės seminarai (atskirai pedagogams, atskirai nepedagoginiam personalui) tema „Pozityvios komandos būrimas
įstaigoje”;
 Įstaigos vaikai stebėjo sferinius edukacinius filmukus, ne vieną mus aplankiusį spektaklį;
 Kiekvienas darbuotojas (išskyrus nekvalifikuotą darbą dirbantieji) kėlė metines užduotis, 2018 m. pradžioje vyko individualus metinės veiklos
vertinimas, pokalbiai su kiekvienu darbuotoju, visi darbuotojai buvo įvertinti „gerai” ir buvo skirta kintamoji dalis;
 Vykome į „Žilvičių” darželių susitikimą-konferenciją Vilniaus „Žilvityje”, grįžę dalinomės įspūdžiais ir gauta konferencijos medžiaga.
2 uždavinys - Tėvų ir darželio bendradarbiavimas saugant ir stiprinant vaikų fizinę ir dvasinę sveikatą.
Vykdytos priemonės:
 Buriama iniciatyvių tėvų grupė, kuri aktyviai dalyvauja renginiuose, organizuoja juos;
 Visa bendruomenė – tėvai, darbuotojai, vaikai – šventėme Užgavėnes, Žavadienį, Vaikų ginimo dieną, darželio 35-ąjį gimtadienį;
 Šventėme Užgavėnes netradiciškai, kepėme blynus didelėje lauko keptuvėje ir visi vaišinomės;
 Organizavome Kaziuko mugę, kurioje pirkome-pardavinėjome pačių pagamintus gaminius;
 Tėveliai įrengė Pojūčių taką;
 Minėjome valstybines šventes: Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją, Tarptautinę mokytojų dieną.
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 Lietuvos 100-mečio minėjimui vykdėme projektą „100 ketureilių Lietuvai“. Tėveliai su vaikais, močiutės, seneliai, auklėtojos, darbuotojai kūrė
ketureilius, skirtus Lietuvai. Projektą užbaigėme išleista knyga „100 ketureilių Lietuvai“;
 Kiekviena grupė pagamino karūnas Lietuvai, kurias eksponavome darželyje;
 Vyko visuotinis tėvų susirinkimas, į kurį buvo pakviesta psichologė. Tėvai klausėsi paskaitos apie pozityvią tėvystę „Laimingi vaikai – laimingi
tėvai“;
 Vykdėme sveikatinimo projektą „Aš judu, judėk ir tu“. Jo metu nuo birželio iki spalio mėn. 2 k. per savaitę kieme vyko rytinės mankštos, kuriose
dalyvavo ne tik vaikai, auklėtojos, bet ir tėveliai;
 Vienos mamos dėka organizavome Karaliaus Mindaugo bataliono karių apsilankymą mūsų įstaigoje. Jie suorganizavo sportines varžybas,
supažindino vaikus su kareiviška amunicija, visi ragavome kareiviškos košės;
 Vasario mėn. buvo skirtas sveikatos stiprinimui. Dalyvavome Panevėžio visuomenės sveikatos biuro organizuotoje viktorinoje „Dobilo“ lopšelyjedarželyje. Tėvelių ir vaikų komandos atsakinėjo į klausimus, susijusius su sveikata, atliko įvairias užduotis;
 Socialinio tinklo Facebook darželio paskyroje dalinomės vykusių renginių akimirkomis, svarbia informacija, pedagoginiais patarimais, įdomiais
straipsniais;
 Visi tėvai buvo prijungti prie „Mūsų darželis“ sistemos;
 Organizavome Dėdės Rudenėlio šventę. Grupes papuošė tėvų gamintos puokštės iš rudens gėrybių;
 Dalyvavome sveikatą stiprinančių įstaigų „Sveikatos želmenėliai“ organizuotose veiklose. Žemės dienai vyko visuotinė mankšta, vasarį – nykštukų
bėgimas, organizavome Sveikatiadą;
 Pavasarį atnaujinome smėlio dėžes, pakeitėme smėlį;
 Rinkome gražiausią grupės žaidimų aikštelę;
 „Saulutės“ grupės vaikai su auklėtoja pastatė spektaklį „Jūratė ir Kastytis“. Jį matė ne tik mūsų darželio bendruomenė, bet parodėme ir lopšeliodarželio „Kastytis“ priešmokyklinių grupių vaikams. Taip pasveikinome šį darželį su 50-mečiu;
 Atsisveikinant su darželiu, abi priešmokyklinio ugdymo grupės šventes organizavo darželyje. Pakviesti animatoriai vaikus įtraukė į įvairią veiklą, o
muilo burbulų fiestoje galėjo dalyvauti viso darželio vaikai;
 Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose svarstėme įvairius klausimus: dėl pagalbos vaikams su spec. poreikiais, sprendėme tėvų pateiktus klausimus
dėl vaikų saugumo ir kt.
 Panaudojome savivaldybės skirtas lėšas tvorai užtverti. Tėvelių dėka aptverta pusė darželio tvoros.
3 uždavinys – Projektinės veiklos, kaip galimybės sukurti saugias edukacines erdves bei vykdyti edukacines veiklas, vykdymas.
Didelį dėmesį skyrėme projektinei veiklai. Pedagogai susibūrė į grupes, rašė ir vykdė projektus.
Sėkmingai įvykdėme 5 projektus, iš kurių buvo 3 finansuojami iš Panevėžio miesto savivaldybės lėšų: Neigiamų socialinių veiksnių
prevencijos projektas „Aš tarp kitų“, Vaikų vasaros stovyklėlė „Aš sveikas, išradingas ir laimingas“ ir sveikatinimo projektas „Aš judu, judėk ir tu“.
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Neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projekto „Aš tarp kitų“ metu organizavome piešinių parodą po atviru dangumi ,,Aš ir draugai“, renginį skirtą vaikų
ginimo dienai „Spalvinu jausmus“, piešinių ant asfalto piešimą, pramogą šeimoms „Uodžiu, ragauju, matau, girdžiu, liečiu“, išvyką į Pašilių stumbryną,
Panevėžio Aklųjų centre vaikai dalyvavo programoje „Ar galima matyti rankomis?“ Pirmą kartą ne tik pas mus, bet ir Panevėžio mieste darželyje buvo
organizuojama vasaros stovyklėlė. 5 dienų veikloje dalyvavo mūsų darželio vyresnių grupių vaikai ir jau išėję į mokyklas mūsų auklėtiniai. Virš 50 vaikų
kasdien dalyvavo įvairiose veiklose: pirmadienį vyko stovyklos atidarymas, visi piešė veliavą, kūrė eiles, dainavo daineles; antradienis buvo vandens diena
– vyko įvairios užduotys su vandeniu; trečiadienį – molio diena – visi lipdė iš molio medalius; ketvirtadienį ėjo į žygį į kaimynystėje gyvenančio V. Benašo
galeriją rūsyje; penktadienį – vyko į ekskursiją į Stumbryną. Sveikatos stiprinimo projekto „Aš judu, judėk ir tu” metu vyko įvairios veiklos visai
bendruomenei. Jo metu nuo birželio iki spalio mėn. 2 k. per savaitę kieme vyko rytinės mankštos, kuriose dalyvavo ne tik vaikai, auklėtojos, bet ir tėveliai.
O po vykusių mankštų kiekvienas vaikas turėdavo basomis pereiti basų kojų taku ir tik po to eidavo į grupę. Karaliaus Mindaugo bataliono kariai mūsų
įstaigoje suorganizavo sportines varžybas, supažindino vaikus su kareiviška amunicija, visi ragavome kareiviškos košės. Be to, buvo organizuojamos 2
viktorinos tėvams-vaikams „Taip ir Ne“, šeimų sportinės varžybos.
 Nuo balandžio mėn. įstaigoje vyko EBRU projektas šeimoms. 24 šeimos kartą per mėnesį piešė ant vandens, dalyvavo mokymuose apie emocinį
intelektą, aiškinosi piešiniuose pasirinktų spalvų psichologinius aspektus;
 Žavadienio šventės metu tėveliai grupių žaidimo aikštelėse įrengė edukacinius gėlynus-darželius, kuriuose vaikai galėjo stebėti augalų augimą, ragauti
prinokusių daržovių. Vienoje grupėje tėveliai papuošė lopšelio-darželio teritoriją įspūdingu alpinariumu;
 Buvo organizuojamos kūrybinės dirbtuvėlės tėveliams. „Bitutės“ ir „Boružėlės“ grupių tėveliai kartu su vaikais iš molio lipdė kalėdinius eglutės
papuošimus. Visų grupių tėveliai dalyvavo darželio 35-mečiui skirtose dirbtuvėlėse – sveikinimas darželiui. Ant spalvotų rankelių rašė linkėjimus;
 Antrus metus iš eilės organizavome „Pyragų dieną“. Kiekviena grupė kepė pyragą, turėjo išradingai jį pristatyti. Rinkome pyragų pyragą;
 Paskatintos vyresnių grupių kolegių vykdomų projektų, lopšelio grupėse dirbančios auklėtojos taip parašė ir įgyvendino projektą mažiausiems „Mes
užaugsim dideli“. Jo metu vaikai kartu su tėveliais sportavo, organizavo sveikų vėrinukų iš vaisių vėrimo varžybas;
 Kaip ir buvome nusimatę, įsirengėme Pojūčių taką. Šiltu metų laiku kasdien vaikai basomis vaikščiodavo šiuo taku. O po vykusių mankštų kiekvienas
vaikas turėdavo basomis pereiti taku ir tik po to eidavo į grupę;
 Vykdėme jau tradicija tapusį projektą „Teatro dienos”. 5 grupės parengė po spektaklį. Ryte jį matydavo lopšelio-darželio vaikai, o vakare – tėvai;
 Šauniai atšventėme darželio 35-metį. Visą savaitę organizavome įvairias veiklas – pirmadienį – dėliojome ant žemės didelį kilimą iš rudens gėrybių,
antradienį – visa bendruomenė rašėme palinkėjimus darželiui, trečiadienį – pristatėme knygą „100 ketureilių Lietuvai”, ketvirtadienį – iškilmingai darželio
teritorijoje iškėlėme trispalvę, nuo šiol ant stiebo kabanti Lietuvos vėliava ne tik puošia teritoriją, bet ir puiki priemonė vaikams įsiminti vėliavos spalvas;
penktadienį visi stebėjome Lėlių vežimo spektaklį, o šeštadienį darbuotojai vyko į edukacinę kelionę į Krekenavą ir Kėdainių kraštą;
 Dalyvavome šalies projektuose: pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, kovo 19-25 d. savaitėje „Be patyčių“, respublikinėje ikimokyklinių
įstaigų rytinėje mankštoje (flashmobo) „Laikas keltis", asociacijos „Sveikatos želmenėliai" organizuojamame projekte „Judėkime šokio ritmu“;
tarptautinėje Tolerancijos dienoje „Su Tolerancijos Raktu, respublikinėje sporto pramogoje „Nykštukų bėgimas. Žiema 2018“. Miesto projektuose:
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Panevėžio miesto darželių varžybose „Olimpinės viltys“. Iškovota I vieta iš 21 lopšelio-darželio, Panevėžio visuomenės sveikatos biuro ikimokyklinių
įstaigų darbelių kūrybos konkurse vaikams „Švarios rankos - mūsų sveikata" ir kt..

VEIKLOS STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ BEI GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ
ANALIZĖ
SSGG analizė
Stiprybės
 Vienintelė švietimo įstaiga Pilėnų mikrorajone;
 Profesionalus ir imlus naujovėms personalas;
 Kokybiškas ugdymas;
 Puiki materialinė bazė;
 Efektyvus, racionalus įstaigos išteklių panaudojimas:
 Įdiegtas elektroninis dienynas;
 Pagyvėjęs bendradarbiavimas su tėvais
 Puikus pedagogų tarpusavio bendradarbiavimas.

Grėsmės
 Negalima užtikrinti pilnai saugumo dėl ne visos užtvertos tvoros;
 Didėja kartų skirtumas;
 Priešmokyklinio amžiaus ankstinimas;
 Tėvų nenoras abejingumas vaiko auklėjimui.

Silpnybės
 Silpni ryšiai su partneriais;
 Nedidelė projektinio darbo patirtis;
 Psichologinės pagalbos trūkumas - daugėja probleminių šeimų,
nesusikalbėjimo situacijų;
 Reikalinga pastato išorės renovacija. Prasta pastato vamzdynų
būklė;
 Informacijos apie įstaigos veiklą viešinimo stoka.

Galimybės
 Aktyvinti projektinę veiklą, įtraukiant visą bendruomenę;
 Kvalifikacijos tobulinimas, aukštesnės kvalifikacinės kategorijos
siekimas.
 Dalyvavimas projektinėje veikloje, siekiant pritraukti investicijas;
 Tinkamų metinių užduočių personalui formulavimas siekiant
įgyvendrinti tikslus;
 Edukacinių ir kvalifikacinių renginių, skatinančių pozityvumą bei
pozityvią tėvystę, organizavimas tėvams;

2019 METŲ VEIKLA
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STRATEGINIS TIKSLAS
1. Tobulinti ugdymo kokybę, užtikrinant ugdymo turinio kaitą, atitinkančią šiuolaikinius ugdymo tikslus.

1 TIKSLAS
1.1. Atnaujinti ikimokyklinio ugdymo programą, atspindinčią įstaigos ugdymo(si) proceso organizavimo savitumą ir dermę su kitomis
programomis bei atveriančią daugiau erdvės visuminiam vaiko ugdymui ir individualiai vaiko pažangai.
UŽDAVINYS
1.1.1. Atnaujinti ikimokyklinio ugdymo programą, numatant visuminį vaiko ugdymą ir jo individualią pažangą.
Įgyvendinimo etapai
 Siekiant išsiaiškinti poreikius, pirmiausiai bus
atliekamas tyrimas, kuriame bus numatoma, ką
reikėtų keisti, kokios priemonės efektyvintų
vaikų kompetencijų ugdymą.
 Panaudojant tyrimo rezultatus, atnaujinti
ikimokyklinio ugdymo programą
Sėkmės kriterijus
Atnaujinti ikimokyklinio ugdymo programa,
kurioje numatytos efektyvio priemonės
šiuolaikinių vaikų kompetencijų ugdymui (si)

Įgyvendinimo rezultatai
 Atliktas tyrimas;
 Atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa.

Laukiami minimalūs rezultatai
50 proc. darbuotojų noriai dalyvaus tyrimo
atlikime ir programos atnaujinime

Ištekliai
Žmogiškieji ištekliai
Laikas

Laukiami maksimalūs rezultatai
90 proc. darbuotojų noriai dalyvauja dalyvaus
tyrimo atlikime ir programos atnaujinime

PRIEMONIŲ PLANAS

Eil. Nr.

1.1.1.1.

Įgyvendinimo priemonės
Tyrimo apie programų efektyvumą ir
atitikimą vaikų kompetencijų ugdymui

Terminai

Sausisbalandis

Kaštai
Žmogiškieji
ištekliai

Atsakingi
vykdytojai
Darbo grupė

Tikslo įgyvendinimo
vertinimo kriterijai
Bus atliktas 1 tyrimas.

7
1.1.1.2.

(si) atlikimas
Ikimokyklinio ugdymo ugdymo
programos, panaudojant tyrimo
rezultatus, patobulinimas

Gegužė-liepa

Žmogiškieji
ištekliai

Darbo grupė

Turinio lankstumas atižvelgiant į vaiko
individualius poreikius; įtraukti nauji
ugdymo metodai

2 TIKSLAS
1.2. Sukurti lopšelio-darželio plėtros strategiją 2020 – 2022 metams.
UŽDAVINYS
1.2.1. Parengti lopšelio-darželio strateginio plano 2020- 2022 metams projektą, užtikrinantį veiklos tęstinumą.
Įgyvendinimo etapai
 Suburti komandą
 Pravesti mokymus komandai
 Sukurti lopšelio-darželio strateginio plano 20202022 metams projektą
Sėkmės kriterijus
Parengtas lopšelio-darželio strateginio plano
2020-2022 m. projektas, užtikrinantis įstaigos
veiklos tęstinumą

Įgyvendinimo rezultatai
 Suburta komanda, kurioje personalo ir tėvų atstovai
 Pravesti mokymai komandai
 Sukurtas lopšelio-darželio strateginio plano 20202022 metams projektas

Ištekliai
Žmogiškieji ištekliai
Laikas

Laukiami minimalūs rezultatai
Laukiami maksimalūs rezultatai
40 proc. strategijoje numatytų priemonių užtikrins 60 proc. strategijoje numatytų priemonių
įstaigos veiklos tęstinumą
užtikrins įstaigos veiklos tęstinumą

PRIEMONIŲ PLANAS
Eil. Nr. Įgyvendinimo priemonės
1.2.1.1.
1.2.1.2.

1.2.1.3.

Terminai

Kaštai

Komandos lopšelio-darželio 2020-2022 m.
strateginio plano projektui kurti sukūrimas
Mokymai strategijos kūrimo komandai

Kovas

Sukurtas strateginio plano 2020-2022 m.
projektas

Gegužėgruodis

Žmogiškieji
ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai
Biudžeto
lėšos
Žmogiškieji
ištekliai

Balandis

Atsakingi
vykdytojai
Direktorė L.
Budreikaitė
Direktorė L.
Budreikaitė

Tikslo įgyvendinimo
vertinimo kriterijai
Suburta komanda, kurios sudėtyje
personal ir tėvų atstovai
Organizuoti 1-2 mokymai, kurių metu
išsiaiškinama strateginio valdymo
esmė, sėkmės kriterijų formulavimas;
strateginių veiksmų plano parengimas

Komanda

Parengtas strateginio plano projektas
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STRATEGINIS TIKSLAS
2.

Kurti nuolat besimokančią, bendradarbiaujančią, iniciatyvią bendruomenę.
3

TIKSLAS

2.1. Stiprinti bendruomeniškumą įtraukiant bendruomenės narius bei partnerius į bendradarbiavimą, kūrybiškumą, iniciatyvas skatinančias
veiklas.
UŽDAVINIAI
2.1.1. Bendruomenės narių tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo stiprinimas, įtraukiant juos į esamų tradicijų puoselėjimą ir naujų kūrimą.
2.1.2. Lopšelio-darželio ir socialinių partnerių bendradarbiavimo skatinimas.
1 UŽDAVINYS
Bendruomenės narių tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo stiprinimas, įtraukiant juos į esamų tradicijų puoselėjimą ir naujų kūrimą.
Įgyvendinimo etapai
 Organizuoti renginius, minint įvairias datas,
kuriuose dalyvautų visa bendruomenė;
 Organizuoti veiklas, skirtas aktyvesniam tėvų
įsitraukimui į įstaigos gyvenimą;

Sėkmės kriterijus
Parengtas lopšelio-darželio strateginio plano
2020-2022 m. projektas, užtikrinantis įstaigos
veiklos tęstinumą

Įgyvendinimo rezultatai
 Suburta komanda, kurioje personalo ir tėvų atstovai
 Pravesti mokymai komandai
 Sukurtas lopšelio-darželio strateginio plano 20202022 metams projektas

Ištekliai
Žmogiškieji ištekliai
Laikas
Mokinio krepšelio (MK) lėšos
Biudžeto lėšos

Rėmėjai

Laukiami minimalūs rezultatai
Laukiami maksimalūs rezultatai
40 proc. strategijoje numatytų priemonių užtikrins 60 proc. strategijoje numatytų priemonių
įstaigos veiklos tęstinumą
užtikrins įstaigos veiklos tęstinumą
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PRIEMONIŲ PLANAS
Eil. Nr. Įgyvendinimo priemonės

Terminai

Kaštai

Atsakingi
vykdytojai
R. Bačiulienė

1.1.

Sveikatos stiprinimo ir saugojimo projekto
„Vasaris - sveikatingumo mėnuo“ vykdymas

Vasaris

Žmogiškieji
ištekliai

1.2.

Kovas

1.3.

Projektas „Draugiškos raidelės“
priešmokyklinio ugdymo vaikams ir tėveliams
Atvirų durų savaitėlė

Kovo pirma
savaitė

Žmogiškieji
ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai

S. Gedyminienė
A. Koncienė
R. Bačiulienė,
pedagogai

1.4.

Kūrybinės dirbtuvės

Balandis,
spalis, gruodis

Žmogiškieji
ištekliai

L. Budreikaitė

1.5.

“Stebuklinga diena su SMART lenta”

1.6.

Aktyvių tėvų klubo įkūrimas

Balandis,
Gruodis
Gegužė

Žmogiškieji
ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai

S. Gedyminienė
A. Koncienė
L. Budreikaitė

1.7.

Sporto šventė

Gegužė

Darželio taryba

1.8.

Atsisveikinimas su darželiu „Lik sveikas,
darželi!“
Edukacinių erdvių įrengimas grupėse ir kieme

Gegužė

Žmogiškieji
ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai

1.9.

Gegužėrugpjūtis

R. Mauzienė
J. Palilionienė
L. Budreikaitė
Auklėtojos

Biudžeto lėšos

1.10. Projektas lopšelio grupių vaikams “Mes
užaugsim dideli”

Gegužė

Žmogiškieji
ištekliai

R. Sokolova
N. Dovidavičienė
V. Meškinienė
R. Maksvytienė

Tikslo įgyvendinimo
vertinimo kriterijai
Kiekvienoje grupėje vyks veiklos,
skatinančios sveikai maitintis,
sportuoti
Įvykę renginiai, suorganizuota
paroda įstaigoje
Tėvai turės galimybę dalyvauti
ugdomojoje veikloje, susitikti su
specialistais, neformaliojo ugdymo
teikėjais
Tėvai, darbuotojai bus kviečiami į
lipdymo iš molio, karpymo ir
kalėdinių žaislų gamybos
užsiėmimus
2 k. per metus vyks įvairios veiklos
su SMART lenta
Suburta tėvų komanda, padedanti
organizuoti įvairias veiklas,
atstovaujanti lopšelį-darželį įvairiose
įstaigose
Įvyks sportinis renginys šeimoms
Įvyks priešmokyklinio ugdymo grupės
šventė
Kieme bei viruje įrengtos 2-4
edukacinės erdvės, stiprinančios
vaikų sveikatą, lavinančios motoriką
Bus vykdoma įvairi veikla patiems
mažiausiems ir jų tėveliams
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1.11. Mokytojų tarybos posėdis “Tarpusavio
bendradarbiavimas – rakta į vaiko širdį”
1.12. Vaikų vasaros stovyklėlė

Gegužė
Birželis

Žmogiškieji
ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai

L. Budreikaitė
Komanda

Biudžeto lėšos

1.13. Mokytojų tarybos posėdis „Dėmesio!
Pasiruošiame! Startuojame!“
1.14. Tėvų susirinkimai grupėse

Rugpjūtis

1.15. Seminaras pedagogams “Interaktyvių žaidimų
kūrimas ir panaudojimas šiuolaikinėje
ugdomojoje veikloje”
1.16. Pyragų diena “Kepam kepam pyragus”

Lapkrtis

Rugsėjis-spalis

Žmogiškieji
ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai
Biudžeto lėšos

Lapkritis

Žmogiškieji
ištekliai

L. Budreikaitė
Pedagogai
R. Mauzienė, J.
Palilionienė, S.
Petronienė
L. Budreikaitė
Darželio taryba

1.17. Lopšelio-darželio ir šeimos bendradarbiavimo
Iki gruodžio
Žmogiškieji
Darbo grupė
sistemos sukūrimas
mėn.
ištekliai
1.18. Renginiai, skatinantys bendruomenės įtraukimą, vaikų kūrybiškumo ir saviraiškos ugdymą:


Trys karaliai

Sausio 7 d.



Žiemos šventė

Vasario 1 d.



Vasario 16-osios minėjimas

Vasario 15 d.




Kaziuko mugė
Užgavėnės

Kovo 4 d.
Kovo 5 d.



Kovo 11-osios minėjimas

Kovo 8 d.



Savaitė be patyčių

Kovo mėn.

Žmogiškieji
ištekliai

R. Kuzmaitė, S.
Mikonienė, A.
Bujokienė
J. Subatienė, T.
Samuolienė, P.
Imbrasienė
R. Mauzienė, S.
Petronienė
R. Ridikienė
A. Rimkevičienė,
V. Meškinienė
R. Mauzienė, S.
Petronienė
J. Palilionienė, S.
Petronienė

Apibendrintas ugdymo 2018-2019
m.m. procesas, pasiekimai, sunkumai
Savaitę bus užimti vyriausieji
darželio vaikai įdomia veikla,
suteikiant galimybę atsiskleisti jų
saviraiškai ir kūrybiškumui
Aptartas pasiruošimas naujiems
moksli metams
Tėvai bus informuoti apie naujoves,
bendrą tvarką, tvarką grupėse
Pedagogai sukurs po 2 interaktyvius
žaidimus, kuriuos naudos savo
grupėse
Priešmokyklinukai užminkys pyragų
tešlą, kuriuos iškeps darželio
virtuvėje. Po to visi ragaus.
Sukurta sistema, padedanti teikti
kvalifikuotą pagalbą šeimai

Įvyks 16 renginių, kuriuose dalyvaus
50 proc. tėvų
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Žemės dienos minėjimas
Vaikų Velykėlės

Kovo 20 d.



Žavadienis

Gegužės mėn.



Vaikų ginimo diena

Gegužės 31 d.



Darželio gimtadienis

Rugsėjo mėn.




Mokytojo diena
Tolerancijos diena

Spalio mėn.
Lapkričio mėn.



Baltojo angelo diena

Gruodžio mėn.



Nykštukų bėgimas

Gruodis

1.19. Visuotiniai tėvų susirinkimai
 Kūrybiški tėvai – kūrybiški vaikai?”
 Žaidimai šeimoje. Ar tik interaktyvūs?”
1.20. Bendruomenės narių darbų parodos lopšelyjedarželyje
1.21. Kūrybiniai užsiėmimai grupių tėvų aktyvui

Balandžio mėn.

Žmogiškieji
ištekliai
Biudžeto
lėšos
Laikas

G. Ramanauskienė

2 k. per metus

Žmogiškieji
ištekliai

4 k. per metus

Žmogiškieji
ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai

3 k. per metus

R. Ridikienė
J. Guščiuvaitė, S.
Žvynakienė
L. Budreikaitė
Darželio taryba
N. Dovidavičienė,
V. Meškinienė, E.
Pivoriūnienė, R.
Sokolova, R.
Maksvytienė
R. Kuzmaitė, G.
Ramanauskienė,
A. Rimkevičienė
J. Palilionienė, S.
Petronienė
R. Mauzienė, S.
Petronienė
J. Guščiuvaitė, S.
Žvynakienė, A.
Bujokienė
L. Budreikaitė

R. Bačiulienė

Suorganizuotos 4 parodos

L. Budreikaitė,
metodinė grupė

Įvykę 3 užsiėmimai tėvams, kurie
skatins jū kūrybiškumą,
iniciatyvumą,
Darželio internetinėje svetainėje,
facebook paskyroje bus talpinama
informacija, kuriose tėvai sužinos
apie vaikų ugdymą, įvairias veiklas,
paskaitys įvairių straipsnių
Vykstantys sportiniai užsiėmimai
vakarais (pvz. pilateso, kalanetikos

Biudžeto lėšos

1.22. Tėvų informavimas internetinėmis
priemonėmis (“Mūsų darželis”, Facebook
paskyra, darželio internetinė svetainė)

Sausis-gruodis

1.23. Sportinės veiklos bendruomenėje oganizavimas Sausis-gruodis

Žmogiškieji
ištekliai

L. Budreikaitė
R. Bačiulienė

Biudžeto lėšos

Žmogiškieji
ištekliai

Bus pravesti mokymai tėvams apie
pozityvią tėvystę

L. Budreikaitė
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užsiėmimai)
1.24. Edukacinės bendruomenės išvykos
1.25. Besiatestuojančių pedagogų vykdomi
užsiėmimai
1.26. Projektas “Teatro diena”:
 “Ąžuoliuko” grupės spektaklis
 “Boružėlės” grupės spektaklis
 “Žuvytės” grupės spektaklis
 “Saulutės” grupės spektaklis
“Beatliejus”
1.24. Vaiko gerovės komisijos veikla, posėdžiai

1-2 k per metus Asmeninės
lėšos
Pagal atskirą
Žmogiškieji
grafiką
ištekliai

A. Koncienė
S. Mikonienė, J.
Palilionienė

Įvykę edukacinės išvykos, dalyviai –
darbuotojai, tėvai, vaikai
Besiatestuojančių pedagogų veiklos,
telkiančios bendruomenę

Kovas
Balandis
Gegužė
Gruodis

Žmogiškieji
ištekliai

J. Palilionienė
J. Subatienė
R. Kuzmaitė
R. Mauzienė

Bus parodyti 4 grupių spektakliai
kuriuose vaidins grupių vaikai,
auklėtojos, tėveliai

Pagal atskirą
planą

Žmogiškieji
ištekliai

R. Bačiulienė

Bus prendžiami, analizuodami asmenybės
ūgties, mokymosi aplinkos,
besimokančios bendruomenės ir kiti
aspektai, ieškoma naujų galimybių,
problemų sprendimo būdų ir telkiami
reikiami žmogiškieji ir materialiniai
ištekliai

Numatomi konkretūs renginiai,
skatinantys daugiau pedagoginės
bendruomenės bendruomeniškumo
stiprinimui
Aptariami mėnesio renginiai,
planuojama mėnesio veikla

1.25.

Metodinės grupės užsiėmimai, skirti
bendruomenės įtrauktumo didinimui

Pagal atskirą
planą

Žmogiškieji
ištekliai

A. Rimkevičienė

1.26.

Direkciniai pasitarimai

Pirmą mėnesio
antradinį

Žmogiškieji
ištekliai

L. Budreikaitė

2 UŽDAVINYS
Lopšelio-darželio ir socialinių partnerių bendradarbiavimo skatinimas.
Įgyvendinimo etapai
Įgyvendinimo rezultatai
 Į vykdomas veiklas kviestis lopšelių-darželių,
 Įvykę bendri renginiai su 2-3 partneriais
mokyklų, bendruomenių, kitų organizacijų
 Bendrai organizuoti renginiai su Nendrės-Dainavos
narius;
bendruomene
 Organizuoti veiklas kartu su Nendrės-Dainavos
 Pasirašytos sutartys su socialiniais partneriais
vietos bendruomene;
 Sudaryti sutartis su mokyklomis dėl vaikų
socialinių valandų atlikimo darželyje

Ištekliai
Žmogiškieji ištekliai
Laikas
Mokinio krepšelio (MK) lėšos
Biudžeto lėšos

Rėmėjai
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Sėkmės kriterijus
Aktyvus bendradarbiavimas su partneriais
(bendros veiklos, renginiai)

Laukiami minimalūs rezultatai
Užmegzti ryšiai, bendros veiklos su 2-3
socialiniais partneriais

Laukiami maksimalūs rezultatai
Užmegzti ryšiai, bendros veiklos su 4-5
socialiniais partneriais

PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.
Nr.
1.1.

1.2.

Įgyvendinimo priemonės

Terminai

Kaštai

Atsakingi
vykdytojai

Tikslo įgyvendinimo
vertinimo kriterijai

Bendradarbiavimas su „Kastyčio“, „Pasakos“,
„Purienos“ lopšeliais-darželiais, bendrų veiklų
vykdymas
Bendrų projektų su lopšeliais-darželiais
vykdymas

2 k. per metus

Žmogiškieji
ištekliai

L. Budreikaitė
R. Bačiulienė

Žmogiškieji
ištekliai
Rėmėjai
Balandis
Žmogiškieji
ištekliai
Rėmėjai
Balandis
Žmogiškieji
ištekliai
2 kartus per
Žmogiškieji
metus
ištekliai
Biudžeto
lėšos
Pagal suderintą Žmogiškieji
grafiką
ištekliai
2 k. per metus Žmogiškieji
ištekliai

L. Budreikaitė
R. Bačiulienė
L. Budreikaitė

Organizuoti bendri renginiai pas mus
ir svetur skatins bendradarbiauti,
pamatyti naujo
Parengtas projektas, kuriame kaip
partneriai dalyvauja kelios ugdymo
įstaigos
Suorganizuotos paspirtukų varžybos

L. Budreikaitė

Sutvarkyta Pilėnų mikrorajono aplinka

L. Budreikaitė
pedagogai

Įvykę 2 užsiėmimai kitų įstaigų
pedagogams

L. Budreikaitė
R. Bačiulienė
R. Mauzienė
J. Palilionienė

Pagalba grupių aklėtojoms

1.3.

Saugaus eismo savaitės minėjimas su
Panevėžio klubu „Dviračiai“

1.4.

Akcija „DAROM-2019“ su Nendrės-Dainavos
vietos bendruomene
Atvirų užsiėmimų organizavimas kitų įstaigų
pedagogams

1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

1.9.

„Ąžuolo“ progimnazijos mokinių socialinių
valandų atlikimas
Priešmokyklinių grupių vaikų dalyvavimas
„Žemynos“ progimnazijos ir K. Paltaroko
gimnazijos organizuojamuose renginiuose
Padėkos vakaras
Dalyvavimas kitų švietimo įstaigų
organizuojamuose projektuose

Sausis-gruodis

Gruodis

Sausis-gruodis

Žmogiškieji
ištekliai
Rėmėjai
Žmogiškieji
ištekliai

L. Budreikaitė
Darželio taryba
R. Bačiulienė

Įvykę 2 renginiai, kuriuose
priešmokyklinio ugdymo grupės
vaikai susipažins ir su mokyklomis
Įvyks padėkos vakaras, kurio metu
apibendrinti metų rezultatai,
apdovanoti aktyviausieji
Padagogai su vaikais dalyvaus
įvariuose projektuose, kuriuos
organizuoja kitos miesto ir šalies
ugdymo įstaigos
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ĮGYVENDINTOS PROGRAMOS ĮVERTINIMAS
Įgyvendintą veiklos planą vertins direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė.
Pagrindiniu plano vertinimo kriterijumi bus nustatymas, ar atliktos ir kaip atliktos plane numatytos priemonės.
Vertinimo kriterijai:
Veikla atlikta gerai – 3 tšk.
Veikla atlikta nepilnai – 2 tšk.
Veiklą reikia tobulinti – 1 tšk.
Veikla neatlikta – 0 tšk.
Darbo grupei suteikiama teisė sukurti savo vertinimo kriterijus ir pagal juos įvertinti plano įgyvendinimą.
Programos įgyvendinimo įvertinimas bus talpinamas lopšelio-darželio internetiniame puslapyje.
______________
SUDERINTA
Lopšelio-darželio „Žilvitis”
tarybos posėdžio 2018-12-28
Protokolas Nr. 8

