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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“
2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

Šiauliai
2018

ĮSTAIGOS VEIKLOS PLANO 2018 METŲ TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS
1. TIKSLAS. UGDYMO KOKYBĖS TOBULINIMAS.
Eil.
Priemonės
Atsakingi
Vykdymo
Planuojamas
Nr.
data
rezultatas
1.1.Uždavinys. Sukurti veiksmingą saugumo ir fizinio aktyvumo aplinką.
1.1.1. Skatinti komandinį darbą Pedagogai,
2018 m. Vaikai sugebės
vaiko saugumo ir fizinio logopedai,
aktyviai, saugiai
aktyvumo bei higienos
bendrosios praktikos
judėti ir veikti
klausimais.
slaugytoja
ugdomojoje
aplinkoje.
1.1.2. Ikimokyklinės ugdymo
Direktorė, direktorės 2018 m. Vaiko individualių
programos „Vaikystės
pavaduotoja
galių plėtojimas,
labirintais“ atnaujinimas ugdymui, pedagogai
pozityviai nusiteikęs,
ir tarptautinės
vaiko santykių su
prevencinės programos
kitais plėtojimas,
„Zipio draugai“
vaikai gebės reikšti
įgyvendinimas
mintis ir jausmus,
spręs įvairias
situacijas.
1.1.3 Smurto ir
Pedagogai,specialieji 2018 m. Pozityvus ugdytinių
patyčių prevencijos ir
pedagogai
elgesys, draugiška,
intervencijos programa.
saugi atmosfera,
užkertanti kelią
smurto, prievartos
apraiškoms,
aplinka.
1.1.4
.

Aptarti vaikų saugumą
užtikrinančias taisykles
grupėje ir lauke

Visuomenės
sveikatos biuro
specialistė

2018m
vasarisbalandis
2018 m.
vasaris

Vaikai įtvirtins
saugaus elgesio
taisykles.

1.1.5

Paskaita tėvams „Kaip
stabdyti netinkamą
elgesį“.
Mokymai pedagogams ir
tėvams „Sveika mityba“.

PPT

2018 m.

Visuomenės
sveikatos priežiūros
specialistė

2018 m.

Paskaitą išklausys
70% tėvų ir 90%
pedagogų.
Paskaitą išklausys
pedagogai ir tėvai.

1.1.7

Ištirti vaikų pomėgius ir
tėvų poreikį dėl
papildomo ugdymo
pasirinkimo galimybės.

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

2018 m.
gegužė

Pagerės bendravimas
ir bendradarbiavimas
su tėvais, pagerės
neformalus ugdymas.

1.1.8

Elektroninio dienyno
„Mūsų darželis“
įdiegimas.

Direktorė,
direktoriaus
2018 m.
pavaduotoja
rugsėjis
ugdymui, pedagogai,
tėvai

Pagerės ugdymo
kokybė ir
bendravimas,
bendradarbiavimas su
tėvais.

1.1.6

1.1.9

Vaido Arvasevičiaus
paskaita „Patirtinis
ugdymas“.

1.1.10 Ugdomosios veiklos
lauke bendradarbiaujant
su tėvais.

Direktorė,
direktoriaus
2018 m.
pavaduotoja
gegužė
ugdymui, pedagogai,
tėvai

1.2.2.

Priešmokyklinio ugdymo
pasiekimų vertinimas
pagal kompetencijas,
reflektavimas.

Pagerės ugdymo
kokybė,
bendradarbiavimas su
tėvais.

Direktorė,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui, pedagogai,
tėvai

1.2. Uždavinys. Reflektuoti pasiekimų vertinimą.
1.2.1. Ikimokyklinio ugdymo
Pedagogai,
vaikų pasiekimų aprašo
Logopedai
taikymas, reflektavimas. Neformaliojo
ugdymo mokytojai
Priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

2018 m.
II ketv.

Pedagogai greičiau
įsisavins vaikų
pasiekimų aprašo
taikymą.

2018 m.
III ketv.

Padės pedagogams
geriau pažinti vaikų
poreikius, tikslingiau
modeliuoti ugdymo
procesą.

Pedagogai,
logopedai
1.2.3.

Vaikų pažangos
fiksavimo analizė.

Paskaitą išklausys
90% darbuotojų ir 50
% tėvų.

2018m.
IV ketv.

Pedagogai atras
tinkamiausią būdą
vaiko pažangos
fiksavimui.
1.3. Siekti veiksmingo veiklos kokybės rezultatų panaudojimo veiklai tobulinti.
1.3.1. Įstaigos veiklos kokybės Direktorius,
2018 m. Įstaigos veiklos
įsivertinimas.
Direktoriaus
I ketv.
kokybės įsivertinimo
pavaduotojas
rezultatai bus
ugdymui
naudojami veiklai
planuoti ir tobulinti.
Pedagogai dalyvaus
seminaruose.
1.3.2. Kokybiško, tikslingo ir
Direktorius,
2018 m.
šiuolaikiško ugdymo
Direktoriaus
visus
Parengti metų, savaitės
užtikrinimas.
pavaduotojas
metus
planai bus orientuoti į
ugdymui,
vaikų pasiekimus.
pedagogai.
2. TIKSLAS. SIEKTI FIZINĖS IR DVASINĖS VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖS.
Eil.
Nr.

Priemonės

Atsakingi

Vykdymo Planuojamas rezultatas
data

2.1. Uždavinys. Kurti jaukią, judėjimą ir sveiką gyvenseną skatinančią aplinką.
2.1.1

Sveikos gyvensenos projektų
kūrimas.

Pedagogai,

2018 m. Projektinėje veikloje
aktyviau dalyvaus vaikai,

Eil.
Nr.

Priemonės

Atsakingi

Vykdymo Planuojamas rezultatas
data

2.1. Uždavinys. Kurti jaukią, judėjimą ir sveiką gyvenseną skatinančią aplinką.
Sveikatos
priežiūros
specialistė
2.1.2.

Saugios, aktyvios ir kryptingos Direktorius,
fizinį aktyvumą skatinančios
ūkio dalies
lauko aplinkos kūrimas.
vedėjas,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui, tėvai

2.1.3.

Tėvų švietimas sveikatos ir
prevencinių programų
klausimais.

pagerės jų fiziniai
duomenys.

2018 m. Bus įrengti vaikų
žaidimų komplektai
aktyviam vaikų judėjimui
lauke.

Direktorius,
2018 m. Bus organizuoti tėvų
Direktoriaus
susirinkimai, rengiami
pavaduotojas
stendiniai pranešimai,
ugdymui,
lankstinukai.
sveikatos
priežiūros
specialistė
3. TIKSLAS.
LOPŠELIO-DARŽELIO
APLINKOS
MODERNIZAVIMAS
IR
ATNAUJINIMAS.
Eil.
Priemonės
Atsakingi
Vykdymo Planuojamas rezultatas
Nr.
data
3.1. Uždavinys. Tobulinti edukacines ugdymo(si) aplinkas.
3.1.1. Ugdomųjų aplinkų
Direktorius,
2018 m.
Bus atnaujinta 1 grupė.
atnaujinimas.
Ūkio dalies
III ketv.
vedėjas
3.1.2.

Edukacinių aplinkų
papildymas šiuolaikinėmis
kompiuterinėmis
priemonėmis.

3.1.3.

Naujų IKT priemonių
įsigijimas ir taikymas ugdymo
procese.

Direktorius,
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Direktorė,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui,
pedagogai
3.2. Pagerinti lopšelio-darželio higienines sąlygas.
3.2.1. Prausyklų atnaujinimas.
Direktorius,
ūkio dalies
vedėjas
3.2.2.

Patalpų remontas (sienų
dažymas, grindų, durų
keitimas).

Ūkio dalies
vedėjas

2018 m.
I ketv.

Įsigyti kompiuteriai
suteiks naujumo
perteikiant ugdymo
turinį.

2018 m.
I ketv.

Pagerės ugdymo kokybė.

2018 m.
II ir III
ketv.

Atnaujintos prausyklos
atitiks higienos normų
reikalavimus.

2018 m.
II ir IV
ketv.

Pagerės lopšelio-darželio
„Gintarėlis“ estetinis
vaizdas.

3.2.3.

Stendų įrengimas.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
3.3.Patobulinti mitybos organizavimo sąlygas.
3.3.1. Virtuvės įrangos, inventoriaus Direktorius,
atnaujinimas, naujo
Ūkio dalies
valgiaraščio pasirinkimas.
vedėja,
bendrosios
praktikos
slaugytoja.

2018m.
II ketv.

Sukursime edukacinę
aplinką.

2018 m.

Įsigijus naujo
inventoriaus, pagerės
darbo kokybė, bus
užtikrintos saugios darbo
sąlygos virtuvėje.
Pagerės vaikų mityba.

________________________

