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ŽAGARĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VYŠNIUKAS“
2017-2018 MOKSLO METŲ VEIKLOS PROGRAMA
I. 2016-2017 M. M. SITUACIJOS ANALIZĖ
Žagarės vaikų lopšelis-darželis ,,Vyšniukas“ yra Joniškio rajono savivaldybės
biudžetinė įstaiga, turinti juridinio asmens statusą, įgyvendinanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo programas bei teikianti socialinės globos paslaugas vaikams, kuriems teisės aktų nustatyta
tvarka yra skirta vaiko laikinoji ar nuolatinė globa.
2016-2017 m. m. veikė 3 bendrojo ugdymo grupės ir viena globos grupė.
Mokslo metus baigė 62 ugdytiniai, iš jų 12 priešmokyklinio amžiaus ir 9 globos
grupės ugdytiniai.
Ugdymo įstaigoje dirbo 33 darbuotojai, iš jų 2 vyresniosios auklėtojos, socialinė
pedagogė, vyresnioji muzikos mokytoja, 5 auklėtojos, logopedė, užimtumo specialistė.
Darželyje dirbantys pedagogai turi didelę savo veikos patirtį, mylintys ir rūpestingi,
gebantys skirti dėmesį kiekvienam vaikui. Tai ugdymo pedagogai, kurie siekia pažinti vaiką, atliepti
jo poreikius, perteikti kultūrines ir tautines vertybes.
Šeimoms, auginančioms vaikus, kurie turi kalbos ir komunikacinių sutrikimų, pagalbą
ir konsultacijas teikia logopedas.
Muzikinių žinių vaikams teikia muzikos pedagogė, kuri vykdo įvairius projektus.
Skanaus, kokybiško, sveiko maisto paruošimu rūpinasi virtuvės darbuotojos. Jų
kokybę prižiūri sveikatos ugdymo ir mitybos specialistė.
Įstaigoje dirbome pagal Žagarės vaikų lopšelio-darželio „Vyšniukas“ ugdymo
programą „Vyšniuko dienelės“, kurios ugdymo turinyje numatytos vaiko esminės nuostatos ir
gebėjimai, vaiko veiksenos.
2016-2017 m. m. veiklos prioritetai: planavimo ir valdymo tobulinimas,
bendradarbiavimo ryšių stiprinimas; teikiamų paslaugų (ugdymo, priežiūros, tėvų švietimo)
kokybės užtikrinimas. Veiklos programos tikslai buvo: pagerinti ugdymo proceso kokybę,
pereinant nuo per didelio pedagogo dominavimo į sąlygų vaikų iniciatyvoms ir saviraiškai
sudarymą; puoselėti įstaigos įvaizdį, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais; padėti vaikams
suprasti, kaip augti sveikam ir saugiam, išvengti pavojingų medžiagų ir rizikingo elgesio.
Įgyvendindami tikslą – padėti vaikams suprasti, kaip augti sveikam ir saugiam, išvengti
pavojingų medžiagų ir rizikingo elgesio, – organizavome įvairius sveikos gyvensenos ugdymo
renginius, įgyvendinome sveikatingumo projektus, skyrėme dėmesį sveikai mitybai, vaikų fizinei
veiklai. Vykdėme „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos
programą“, smurto prevencijos, žmogaus saugos programą. Dalyvavome programoje „Vaisių
vartojimas vaikų ugdymo įstaigose“. Šios programos įgyvendinimas padėjo formuoti ugdytinių
taisyklingos mitybos įpročius.
Esame Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle, Ikimokyklinių įstaigų
asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ nariais jau dešimti metai.
Vaikų gyvenimą ir dienos ritmą organizavome vadovaudamiesi Lietuvos higienos
normomis. 2013 m. lapkričio 20 dieną išduotas leidimas-higienos pasas - „Stacionarių vaikų globos
įstaigų veikla“, 2015 m. gegužės 15 dieną - higienos pasas „Ambulatorinių asmens sveikatos
priežiūros įstaigų veikla“.
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Puoselėjome darželio ir liaudies tradicijas, papročius. Šventėme tradicines ir kalendorines
šventes. Jų metu skiepijome ugdytiniams meilę papročiams ir tradicijoms. Padėjome atsiskleisti
vaikų meniniams gebėjimams.
Įstaigos stenduose nuolat buvo eksponuojami ugdytinių piešiniai ir kiti kūrybiniai darbeliai
įvairiomis temomis pagal metų laikus. Vykdėme įstaigos langų puošimo akcijas. Savo rankomis
kūrėme jaukią įstaigos aplinką.
Neužmiršome respublikos, rajono piešinių konkursų. Dalyvauta „Gritte 20 švelnių metų
kartu“ namelio kūrimo konkurse, „Nusipiešk savo svajonių kojinytes 2017“, „Mano skėtis“, IKI
„Svajonių šiltnamis“.
Darželio ugdytiniai pasirodė Joniškio rajono mažųjų skaitovų konkurse „Gera čia, kur
gyvenu“.
Stiprindami lopšelio-darželio ir šeimos bendradarbiavimo ryšius, teikėme tėvams metodinę
informaciją vaikų ugdymo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų bei sveikatos saugojimo klausimais.
Grupių ugdomąją veiklą auklėtojos individualizavo, atsižvelgdamos į bendrą grupės
specifiką ir individualius vaikų poreikius. Vaikų pasiekimus fiksavo elektroninėje erdvėje ir „Vaiko
pasiekimų aplanke“. Informavo apie vaiko daromą pažangą tėvus.
Darželyje veikia VGK. Teikiama nuolatinė logopedo pagalba 15 vaikų, turinčių kalbos ir
kalbėjimo sutrikimų. Paruošti dokumentai į Joniškio PPT.
Atliktas įstaigos kokybės įsivertinimas - sritis: Etosas. Veiklos rodiklis – 1.1. Darželio
vertybės. Nustatyti privalumai ir trūkumai. Rezultatai pristatyti darželio bendruomenei, paskelbti
internetinėje svetainėje.
II. PRIORITETAI
Ugdymo(si) kokybės pažangos tobulinimas.
Bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais.
Sveikata – unikali bendruomenės vertybė.
Etnokultūrinis švietimas.
III. METINĖS VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI
1.Tobulinti ugdymo proceso kokybę, taikant inovacijas, modernius ugdymo metodus:
1. Ugdymo ir ugdymosi kokybės tobulinimas per inovacijų diegimą, žmogiškųjų išteklių
tobulinimą, aprūpinimą materialiniais ištekliais;
2. Tobulinti ugdymo turinio kaitą;
3. Sistemingai plėtoti pedagogų kompetenciją ir kvalifikaciją;
2. Plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą:
1. Tobulinti švietimo pagalbą tėvams lopšelyje-darželyje;
2. Bendradarbiauti su tėvais, pedagogais, socialiniais partneriais, siekiant individualios vaiko
ugdymo(si) pažangos.
3. Tęsti bendradarbiavimą su įvairiomis miesto, rajono, respublikos institucijomis.
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3. Sveikata – unikali bendruomenės vertybė:
1. Skatinti bendruomenės aktyvų gyvenimo būdą;
2. Užtikrinti vaikų sveikatos ugdymo kokybę, taikant įvairias darbo formas ir metodus;
3. Tobulinti ekologinį ugdymą, ekologinę kultūrą.
4. Plėtoti etnokultūrinį švietimą lopšelio – darželio bendruomenėje:
1. Ugdyti tautiškumą brandinant vaiko asmenybę;
2. Etninių tradicijų puoselėjimas lopšelyje-darželyje bendradarbiaujant su šeima;
3. Dalyvauti miesto, rajono etniniuose projektuose, renginiuose.
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Eil.
Nr.

Turinys

Data

Atsakingas

Laukiami rezultatai

Atsiskaitymo
forma

IV. Pedagogų tarybos posėdžiai
1.

2.

3.

4.


Dėl
grupių 2017-08-31
komplektavimo 2017-2018 m. m.

Įstaigos
veiklos
prioritetų pristatymas ir aptarimas.

Dėl veiklos programos
2016-2017 m. m. veiklos ataskaitos.

Dėl 2017-2018 m. m.
veiklos
programos
projekto
pristatymo.

Organizaciniai
–
informaciniai klausimai.

Dėl ikimokyklinio ir 2017-09-12
priešmokyklinio grupių ugdymo (si)
programų pristatymo.

Atvirų durų tėvams
organizavimas spalio mėn.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas ugdymui,
pedagogai

Bus numatyti 2017-2018 m. Protokolas
m.
tikslai,
uždaviniai.
Numatyti
jų
sprendimo
būdai.

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui,
pedagogai


Dėl
lopšelio-darželio 2018 m. sausis
veiklos
kokybės
įsivertinimo
sistemos kūrimo.

Dėl
pritarimo
direktoriaus veiklos ataskaitai už
2017 m.

Organizaciniai
–
informaciniai klausimai.

Dėl vaikų pasiekimų 2018 m. gegužė
vertinimo analizės.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas ugdymui,
pedagogai

Bus numatyti grupių veiklos Protokolas
2017-2018 m. m. tikslai,
uždaviniai.
Numatyti
sprendimo būdai. Susipažins
su grupių numatytais vykdyti
projektais.
Sustiprėjusi lopšelio-darželio Protokolas
savivalda.
Bus
sukurta
kokybės įsivertinimo grupė.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas ugdymui,
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Bus aptarti 2017-2018 m. m. Protokolas
pasiekti rezultatai, numatytos
2018-2019 m. veiklos.

5.


Dėl vaikų brandumo
mokyklai.
 Dėl VGK veiklos ataskaitos.

Dėl
lopšelio-darželio
veiklos kokybės įsivertinimo analizės
ataskaitos.

Dėl pedagogų veiklos 2017 m.
birželis
įsivertinimo.

Dėl
pedagogų
kvalifikacijos kėlimo kursų.

Dėl 2018-2019 m. m.
prioritetų,
veiklos
krypčių
numatymas.

Organizaciniai
–
informaciniai klausimai.

Paaiškės
priešmokyklinio
amžiaus vaikų pasiruošimas
mokytis mokykloje. Bus
aptarti pažangos ir pasiekimų
rezultatai ir pateikti tėvams
susipažinimui.
Direktoriaus
Pedagogai turės galimybę Protokolas
pavaduotojas ugdymui, palyginti savo ir kolegų
pedagogai
darbą, gebės perimti ir
pritaikyti teigiamą kolegų
patirtį savo darbe.
pedagogai

Tikslai ir uždaviniai
Tikslas: Tobulinti ugdymo proceso kokybę, taikant inovacijas, modernius ugdymo metodus:

1. Uždavinys: Ugdymo ir ugdymosi kokybės tobulinimas per inovacijų diegimą, žmogiškųjų išteklių tobulinimą, aprūpinimą materialiniais
ištekliais
1.1.

Žaismingų metodinių priemonių 2017 m. spalis
kūrimas IT priemonėmis.

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

1.2.

Žaidimai, naudojant IT.

Užimtumo specialistas

2018 m. gegužė
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Pedagogai susipažins su
žaismingų
ugdymo
priemonių
kūrimo
programomis,
technika.
Susikurs po vieną žaismingą
priemonę.
Vaikai susipažins, mokės
naudoti IT mokomosiomis
programomis,
dirti
su

Pedagogai
panaudos
praktikoje

Specialisto
ataskaitoje

1.3.

Ugdyti vaikų meninius ir teatrinius 2017-2018 m. m.
gebėjimus.

1.4.

Įsigyti naujų edukacinių ugdymosi 2017 m. IV ketv.
priemonių (mikroskopas, šviesos
stalas...).

planšete.
Bus
tobulinami
meniniai gebėjimai.

vaikų Vaikų
darbai
stende, Lėlių teatro
konkurso rezultatai
Direktorius,
viešųjų Pagerės įstaigos pedagogų Viešųjų
pirkimų
pirkimų organizatorius ugdymo veikla.
pažymos
Direktorius

2. Uždavinys: Tobulinti ugdymo turinio kaitą
2.1.

2.2.

Naujų IT priemonių panaudojimas 2017 m. lapkritis
ugdymo procese (Aviary, Getloupe,
Kiowdz...).
Šešios atviros veiklos, patirties 2018 m. vasaris
sklaida mūsų įstaigoje.

2.3.

Sukurtų
metodinių
pristatymas
pagal
individualias užduotis.

priemonių
pedagogų

2.4.

Veiklos
kokybės
įsivertinimas:
veiklos rodiklis 1.1. Darželio
vertybės (pagalb. rodikl. 1.1.4. ir
1.1.5.) ir 1.2. Darželio įvaizdis
(pagalb. rodikl. 1.2.1.).

Pedagogai susipažins su
naujomis IT priemonėmis ir
susikurs po 1 priemonę
Direktorius,
Bus numatytos pedagogų
direktoriaus
atviros veiklos kolegėms, bei
pavaduotojas ugdymui tėvams. Pedagogai susipažins
ir visi pedagogai
su įstaigos pedagogų darbo
patirtimi, ugdymo būdais,
metodais,
priemonėmis;
naudosis
inovatyviomis
idėjomis
2017 m. gruodis Direktoriaus
Bus pristatytos pedagogų
2018 m. birželis
pavaduotojas ugdymui sukurtos
metodinės
ir visi pedagogai
priemonės. Pasidalinta gerąja
darbo patirtimi.
2018 m. sausis- Direktoriaus
Bus
nustatyta
rodiklių
gegužė
pavaduotojas ugdymui privalumai
ir
trūkumai.
ir grupės nariai.
Suformuluoti
tikslai
ir
uždaviniai veiklos programai.
Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

3. Uždavinys: Sistemingai plėtoti pedagogų kompetenciją ir kvalifikaciją
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Pedagogai
panaudos veiklose.
Protokolas
Informacija
internetinėje
svetainėje

Informacija
internetinėje
svetainėje.
Pristatymas

3.1.

3.2.

Keliant savo profesinį meistriškumą, 2017-2018 m. m.
lankyti
kvalifikacijos
kursus,
seminarus, paskaitas pagal pedagogų
pasirinktas temas.
Skatinti pedagogus savarankiškai 2017-2018 m. m.
domėtis naujausia pedagogine ir
metodine literatūra, dalyvauti pagal
poreikį
nuotoliniuose
kursuose,
mokymuose:
www.upc.smm.lt,
www.ikimokyklinukas.lt,
www.pedagogas.lt,
www.ugdymosodai.lt

Direktoriaus
Pedagogai susipažins su Referuoti
kursų,
pavaduotojas ugdymui tobulinimo (si) būsimais seminarų medžiagą
ir visi pedagogai
renginiais ir kt.
ped.
tarybos
diskusijose.
Direktorius,
Pedagogai tobulins savo Referuoti
įgytas
direktoriaus
kvalifikacijos kategoriją.
žinias
ir
pavaduotojas ugdymui
mokėjimus
pedagogų
diskusijose.

Tikslas: Plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą

1. Uždavinys: Tobulinti švietimo pagalbą tėvams lopšelyje-darželyje
1.1.

Atvirų durų savaitė tėvams grupėse.

2017 m. spalis

1.2.

Informaciniai stendai grupėse.
Lankstukai tėvams.
Pedagogų bei kitų specialistų
konsultacijos tėvams, anketos („Tėvų
pageidavimų išsiaiškinimas“).
Informacinės sistemos tobulinimas.

2017-2018 m. m.

2017-2018 m. m.

Direktorius, pedagogai

Papildomo ugdymo galimybė tėvams
ir vaikams pageidaujant.

2017-2018 m. m.

Direktorius

1.3.

1.4.

1.5.

2017-2018 m. m.

Direktoriaus
Tėvų supažindinimas su
pavaduotojas ugdymui, vykdoma veikla grupėse.
pedagogai
Specialistai
Pagerės tėvų informavimas ir
švietimas.
Pedagogai,
Suteikiamos
konsultacijos
specialistai
tėvams rūpimais klausimais.
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Pagerės informacinė sistema

Nuotraukos.
Aprašai svetainėje.
Stendai.
Lankstukai.
Specialistų aprašai

Internetinė
svetainė, stendai,
straipsniai
Bus
suteikta
galimybė Ataskaita
papildomai ugdyti meninius
gebėjimus (Joniškio meno

mokyklos
pagalba)

specialistų

2. Uždavinys: Bendradarbiauti su tėvais, pedagogais, socialiniais partneriais, siekiant individualios vaiko ugdymo(si) pažangos

2.1.

Grupių tėvų susirinkimai.

2.2.

Tėvų dalyvavimas ugdymo procese: 2017-2018 m. m.
išvykos į darbovietes, tėvų veikla,
užsiėmimai su vaikais grupėse ir kt.

2.3.

Akcija tėvams
mašinos“.

2.4.

2.5.

2.6.

„Į

Kas ketvirtį

Grupių pedagogai

Tėvai ir pedagogės pasidalins Grupių protokolai
vaikų pasiekimais, aptars
vaikų poreikius, ugdytinių
tėveliai
turės
galimybę
konfidencialiai
pasikonsultuoti su logopede.
Tėvai geriau supras savo
vaiko vidinį pasaulį, mokysis
atidžiau pažvelgti į save ir į
savo vaiko jausmus.
Grupių
pedagogai, Bus vaikams suteikiamos Nuotraukos.
administracija
žinios ir supratimas apie Išvykų aprašymai.
įvairias profesijas.

darželį

be 2017 rugsėjo 22 Grupių
pedagogai, Bus glaudesnis bendravimas
d.
administracija
ir bendradarbiavimas su
tėvais.
Tėvų
idėjos
ir
pasiūlymai 2017-2018 m. m. Darželio taryba,
Bus
suteikta
tėveliams
organizuojant
renginius,
bendri
grupių pedagogai
galimybė įgyvendinti savo
projektai.
idėjas darželio veikloje.
Bendradarbiavimas
su
Žagarės 2017-2018 m. m. Soc.
pedagogas, Padidės tėvų atsakomybė,
seniūnijos socialiniais darbuotojais
administracija
prižiūrint
mažamečius
prižiūrinčiais rizikos šeimas.
vaikus.
Pagalba vaikui pranešusiam apie Pagal poreikį
Soc. pedagogas, grupių Bus greičiau ir operatyviau
žiaurų tėvų ar globėjų elgesį, kurie
pedagogai, VGK
pranešta
Vaikų
teisių
atsakingi už vaiko priežiūrą.
tarnybai apie vaiką patyrusį
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Internetinėje
svetainėje
nuotraukos.
Internetinėje
svetainėje
nuotraukos.
Soc.
pedagogo
ataskaita
Soc.
pedagogo
ataskaita
VGK
posėdžio

fizinį, socialinį, psichologinį protokolas
ir kt. smurtą.
3. Uždavinys: Tęsti bendradarbiavimą su įvairiomis miesto, rajono, respublikos institucijomis
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Bendras renginys su Žagarės 2018 gegužė
gimnazijos 4 klasės mokiniais ir
mokytoja „Ir aš buvau pirmokas“.
Bendradarbiavimas
su
Žagarės 2017-2018 m. m.
seniūnijos soc. darbuotojais.

Priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

Nuolatinis
ryšys
su
Žagarės 2017-2018 m. m.
socialiniu paslaugos centru, bei
Joniškio A. Raudonikio meno
mokyklos Žagarės filialu.
Bendradarbiavimas su Joniškio PPT. 2017-2018 m. m.

Soc.
pedagogas,
socialiniai darbuotojai,
direktorius

Draugystė su Žagarės regioninio 2017-2018 m. m.
parko
darbuotojais,
Joniškio
„Saulės“
pagrindine
mokykla,
Skaistgirio gimnazija.

Grupių
pedagogai,
administracija

Soc.
pedagogas,
administracija

Logopedas ir VGK

Būsimieji
pirmokėliai Aprašymas
ir
susipažins su mokytoja.
nuotraukos
svetainėje.
Pagerės pagalba vaikams Suteikta pagalba,
gyvenantiems soc. remtinose, koncultacijos.
rizikos šeimose (parama
mokinio
reikmėms,
pavežėjimas ir kt.).
Vaikai nepraras ryšio su Soc. pedagogo ir
vyresniaisiais broliais ir socialinių
seserimis, gyvenančiais soc. darbuotojų
paslaugų centre.
ataskaitose
Bus laiku nustatyti vaikų VGK protokolai ir
specialieji poreikiai, suteikta logopedo ataskaita
reikalinga vaiko vystymuisi
pagalba.
Edukacinių erdvių lankymas Asmeninės
Lankytojų centre, bendri pedagoginės
projektai.
suvestinės

Tikslas: Sveikata – unikali bendruomenės vertybė

1. Uždavinys: Skatinti bendruomenės aktyvų gyvenimo būdą
1.1.

Dalyvavimas

Europos

Judumo 2017 m. rugsėjo Direktoriaus
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Bus

pravesti

renginiai, Informacija

savaitėje 2017

1.2.

Dalyvavimas
mokyklą“

18-22 d.
akcijoje

„Apibėk 2017 spalis

pavaduotojas ugdymui

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

įtraukiami vaikai ir jų tėvai,
darbuotojai dalyvauti judumo
savaitėje.
Bus glaudesni ir nuoširdesni
tėvų ir darželio darbuotojų
santykiai.

internetinėje
svetainėje.
Informacija
internetinėje
svetainėje.

2. Uždavinys: Užtikrinti vaikų sveikatos ugdymo kokybę, taikant įvairias darbo formas ir metodus
2.1.

Vaikų sergamumo priežasčių analizė, 2017-2018 m. m.
ataskaitos sudarymas.

2.2.

Valgiaraščių
derinimas.

2.3.

Prevencinių programų įgyvendinimas 2017-2018 m. m.
„Alkoholio, tabako ir kitų psichiką
veikiančių
medžiagų
vartojimo
prevencijos
programa“,
Smurto
prevencijos,
Žmogaus
saugos
programa.
Sveikos mitybos įgūdžių formavimas 2017-2018 m. m.
pagal programą „Vaisių vartojimo
skatinimas mokyklose“

2.4.

parengimas

ir 2017 m. rugsėjis

Visuomenės sveikatos Pedagogai
sužinos
apie
ugdymo specialistas
dažniausias vaikų ligas.
Numatomos
profilaktinės
priemonės.
Sveikatos ugdymo ir Bus
paruoštas
tinkamas
mitybos specialistas
meniu, atitinkantis visus
reikalavimus.
Direktoriaus
Ugdytiniai susipažins su
pavaduotoja,
grupių organizmuo daroma žala,
pedagogai
išmoks
save
saugoti,
nesmurtauti.

Direktorius,
grupių pedagogai
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Ugdytiniai įpras sveikiau
maitintis, gaus žinių apie
vaisių ir daržovių naudą
sveikatai.

Ataskaitos

Valgiaraščiai
Grupių
planai

veiklos

Renginiai
(šviečiančiųjų
viktorinų, piešimo
konkursų, sporto
varžybų,
skatinančių sveiką
gyvenimo
būdą
organizavimas)

3. Uždavinys: Tobulinti ekologinį ugdymą, ekologinę kultūrą
3.1.

Grupių projektai.

3.2.

Bendras darželio projektas „Mes 2017-2018 m. m.
rūšiuojam“.

Darželio bendruomenė

3.3.

Žemės dienos savaitė.

Grupių pedagogai

2017-2018 m. m.

2018 m. kovas

Grupių pedagogai

Vaikų supažindinimas su Projektiniai
mūsų planetos saugojimu.
portfeliai
Įgys įgūdžių rūšiuoti atliekas. Aktyviausių
dalyvių
apdovanojimas
Medelio puošimo akcija.
Nuotraukos

V. Ūkinė veikla
1.

2.
3.

Atlikti
lauko
inventoriaus 2017 m. IV ketv.
atnaujinimą (įsigyti naują žaidimų
aikštelę, pagal HN:75).
Atlikti
termometrų,
svarstyklių 2017 m. rugsėjis
metrologinę patikrą.
Atlikti mikrobiologinį tyrimą.
2017 m. rugsėjis

4.

Atlikti mažos
pirkimus.

vertės

5.

Teritorijos gėlynų
apželdinimas

viešuosius 2017-2018 m. m.

tvarkymas

Direktorius,
viešųjų Atitiks HN:75 reikalavimus.
pirkimų organizatorius
Direktorius,
viešųjų Prietaisai
atitiks
HN:75
pirkimų organizatorius reikalavimus.
Direktorius
Vanduo ir maistas atitiks
HN:75 reikalavimus.
Viešųjų
pirkimų Bus
įsigyta
reikiamų
organizatorius
priemonių.
Praturtinta
materialinė bazė.

ir 2018 m. balandis, Personalas
gegužė

Bus tvarkinga, saugi, ugdanti
darželio aplinka.

Informacija
pedagogų tarybos
posėdyje.
Patikros
sertifikatas.
Patikros
sertifikatas
VP
paraiškos,
pažymos, tiekėjų
apklausos
pažymos.
Nuotraukos
internetinėje
svetainėje.

VI. Stebėsena
1.

Stebėsena

2017-2018 m. m.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas ugdymui
11

Paaiškės kaip pedagogai
bendrauja
su
vaiku,
bendravimo emocinis tonas,
kaip atsiliepia į vaiko

Įvairūs priežiūros
būdai
(įrašai,
stebėsenos anketos,
protokolai).

1.1.

Dokumentų parengimas.
Ugdymo turinio planavimas.

2017 m. rugsėjis

1.2.

Ugdymo dokumentacijos tvarkymas.

1 k. per pusmetį

1.3.

Žvalgomoji.
stebėjimas.

1.4.

1.5.

Adaptacinio

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas ugdymui
Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

periodo 2017 m. rugsėjis

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas ugdymui
Kūrybinių vaikų idėjų pripažinimas ir 2017 m. lapkritis Direktorius,
panaudojimas ugdymo procese, IKT gruodis
direktoriaus
taikymas.
pavaduotojas ugdymui
Įvairios soc. darbuotojų veiklos 3 kart per metus
Direktorius,
stebėjimas.
direktoriaus
12

poreikius,
kokius
vaikų
elgesio ir veiklos valdymo
metodus taiko pedagogai,
kaip sudaroma saugi ir
globojanti
atmosfera.
Paaiškės,
ar
kasdienė
pedagogų veikla atitinka jų
numatomai
kvalifikacinei
kategorijai
keliamus
reikalavimus, tėvai sužinos
apie individualius vaiko
pasiekimus,
bus
atsižvelgiama
tobulinant
įstaigos programą. Paaiškės,
auklėtojos padėjėjos sąveika
su vaiku ir auklėtoja, ar ji yra
aktyvi vaikų grupės veiklos
dalyvė
Paaiškės ugdymo veiklos
planavimo
klaidos,
sunkumai.
Bus
peržiūrįti
grupių
dienynai,
logopedės
dienynas.
Ar
teisingai
pildomas.
Veiklos ikimokyklinėse ir
priešmokyklinėje
grupėse
stebėjimas.
Įvairiapusės
veiklos
stebėjimas
ir
aptarimas
pedagogų pasitarimuose.
Įvairiapusės
veiklos
stebėjimas
ir
aptarimas

Ilgalaikiai teminiai
planai ir savaitiniai
planai.
Įrašai dienynuose.

Stebėsenos
protokolai.
Individualūs
pokalbiai.
Stebėsenos
protokolai.

1.6.

Veiklos
įsivertinimo
iliustracijų
parengimas,
paruošimas.

kokybės 2018 m. sausis
anketų

pavaduotojas ugdymui, pedagogų pasitarimuose.
soc. pedagogė
Direktorius,
Bus
paruošta
medžiaga
direktoriaus
įsivertinimui įstaigoje atlikti.
pavaduotojas ugdymui

Individualūs
pokalbiai.
Iliustracijos,
anketos

VII. Kita veikla:
1.

Darbo grupės sudarymas 2018-2019 2018 m. birželis
metų veiklos plano projektui
parengti.

Direktorius

2.

Darbo grupės sudarymas 2018-2021 2017 m.
metų strateginio plano projektui rugsėjis
parengti.

Direktorius

3.

2018 metų įstaigos biudžeto projekto 2017 m. spalis
parengimas.
Pilnas
finansinių
dokumentų 2017-2018 m. m.
tvarkymas programoje LABIS.

Direktorius,
buhalteris
Direktorius,
buhalteris

Tarifikacijų ir pareigybių sąrašų 2017 m. rugsėjis
sudarymas, derinimas ir tvirtinimas

Direktorius,
buhalteris

IX. Priedai
Šventės, pramogos,
parodos, išvykos
Priedas Nr. 1

Direktoriaus
Skiepyti ugdytiniams meilę Nuotraukos,
pavaduotojas ugdymui, etnokultūrai.
informacija
pedagogai
tinklalapyje.

4.

5.

renginiai, 2017-2018 m. m.

Bendrosios praktikos slaugytojos 2017-2018 m. m.
veiklos planas
Priedas Nr.2

Bendrosios
slaugytoja
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Bus numatyti 2018-2019 m. Įsakymas
m.
tikslai,
uždaviniai.
Numatyti
jų
sprendimo
būdai.
Bus numatyti 2018-2021 m. Įsakymas
strateginiai
tikslai,
uždaviniai. Numatyti
jų
sprendimo būdai.
vyr. Bus suplanuotos išlaidos.
Parengtas projektas
vyr. Bus buhalterinė apskaita Finansinės
vykdoma programoje LABIS ataskaitos
svetainėje
vyr. Sudarytos tarifikacijos ir Patvirtintos
pareigybių sąrašas
tarifikacijos

praktikos Vaikai lengviau įsisavins Nuotraukos,
informaciją apie sveikos informacija
mitybos ir fizinio aktyvumo svetainėje,
svarbą,
ugdysis
sveikos ataskaitoje

Socialinio pedagogo veiklos
programa
Priedas Nr. 3
Logopedo veiklos programa
Priedas Nr. 4

2017-2018 m. m.

Soc. pedagogas

2017-2018 m. m.

Logopedas

Darželio tarybos veikla
Darželio tarybos planas
2017-2018 m. m.
Priedas Nr. 5
Vaiko gerovės komisijos veikla
VGK planas 2017-2018 m. m.
Priedas Nr. 6

2017-2018 m. m.

Tarybos pirmininkas

2017-2018 m. m.

VGK pirmininkas

PRITARTA
Žagarės vaikų lopšelio-darželio
„Vyšniukas” darželio tarybos
2017-08-31posėdžio
protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr.1)
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mitybos ir fizinio aktyvumo
įpročius.
Bus teikiama visapusiška
socialinė pedagoginė pagalba
ugdytiniams ir jų tėvams.
Teikiama
kryptinga
ir
efektyvi logopedo pagalba
vaikams, turintiems kalbos ir
kitų
komunikacijos
sutrikimų.
Talkins formuojant lopšeliodarželio
materialinius,
finansinius ir intelektinius
išteklius.
Paaiškės kokiam skaičiui
vaikų bus pataisyta kalba.
Bus
vykdoma
smurto
prevencija.

Ataskaita,
protokolai
Protokolai,
kortelės, ataskaita.

Protokolai,
ataskaita.

Protokolai,
ataskaita.

Priedas Nr. 1

2017-2018 m. m. Šventės, pramogos, renginiai, parodos, išvykos
4. Tikslas: Plėtoti etnokultūrinį švietimą lopšelio-darželio bendruomenėje:
Uždaviniai:
1. Ugdyti tautiškumą brandinant vaiko asmenybę;
2. Etninių tradicijų puoselėjimas lopšelyje-darželyje bendradarbiaujant su šeima;
3. Dalyvauti miesto, rajono etniniuose projektuose, renginiuose.
Eil.
Nr.
1.
2.

Renginio pavadinimas

Data

Rugsėjo 1-osios šventė Mokslo ir žinių Rugsėjo 1
diena
Dalyvavimas floristinių kilimų kūrimo Rugsėjis
šventėje

3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.

Judumo savaitė:
„Aktyvi mankšta lauke“
Piešimas ant asfalto „Aš judu“
Akcija tėvams „Į darželį be automobilio“
Rudenėlio šventė „Krinta lapai pamažu,
rudenėli kaip gražu“

5.

Paroda iš rudens gėrybių
herojai“
Tarptautinė tolerancijos diena

6.
7.
7.1.
7.2.
8.
9.

Rugsėjo 19
Rugsėjo 20
Rugsėjo 22
Spalis

„Pasakos Spalis
Lapkritis

Etnokultūros
projektas
„Advento Gruodis
vakarai“
Kalėdinis žaisliukas iš šiaudelių
Gruodis
Advento vakaronė
12-01
Rytmetys „Su gimtadieniu,
seneli!“
Kalėdinis karnavalas „Kalėdos“

Kalėdų 12-06
12-22

13.

Paroda „Kalėdiniai atvirukai“
Akcija „Gražiausia grupės eglutė“
Piešinių
paroda
„Mano
eglutės
žaisliukas“
Masinė akcija, minint Sausio 13-ąją

Lapkritis
Gruodis
Gruodis
Sausis
Sausis

14.

Pramoga „Žiemos linksmybės“

Vasaris

15.

Blynais kvepianti užgavėnių šventė

Vasaris

10.
11.
12.

15

Atsakingi
R. Stankienė
R. Šakinskaitė
M. Norvilienė
A. Gedžienė
E. Zalogienė
I. Malinauskienė
D. Navickaitė
D. Navickaitė
Pedagogės:
S. Paterebienė
R. Stankienė
I. Virbalienė
S. Meškienė
Pedagogė
R. Šakinskaitė, I. Virbalienė
R. Stankienė
R. Stankienė
Pedagogė
R. Stankienė
R. Stankienė
G. Skiriuvienė
R. Stankienė
Grupių auklėtojos
A. Gedžienė
D. Navickaitė
D. Keturakienė
R. Šakinskaitė
R. Stankienė
I.Virbalienė
M. Norvilienė
R. Stankienė

16.

Masinė akcija, minint Vasario 16-ąją

Vasaris

17.
18.

Kovas
Kovas

19.
20.

Šurmuliuojanti „Kaziuko“ mugė
Popietė vaikams (3-6 m.) ir tėveliams
„Muzikuojame kartu“, skirta Kovo 11ajai
Akcija „Savaitė be patyčių“
Meninio skaitymo konkursas

21.

„Kaip gražiai rieda margučiai“

Kovas
Vasaris
Kovas
Balandis

Pasaulinės
Žemės
dienos
savaitė
darželyje:
22.1. Išvyka į Žagarės regioninio parko Rugsėjis
muziejų, Naryškino rūmus
balandis

E. Zalogienė
R. Stankienė
A. Gedžienė
R. Šakinskaitė
R. Stankienė
Soc.pedagogė J. Jurkštienė
A. Gedžienė
Grupių auklėtojos
R. Stankienė
S. Paterebienė
M. Norvilienė
G. Skiriuvienė
R. Šakinskaitė

22.

22.2. Šiukšlių rinkimo akcija „Bus švaru“

Balandis

22.3. Puošiame medelį
23.
Nuotraukų paroda „Džiugios akimirkos“

Balandis
Balandis

23.

Šeimos šventė

24.

Rytmetys su 4-tokais „Ir aš buvau Gegužė
pirmokas“
Vaikų šventė „Sudie, darželi - sveika, Birželis
vasara!“
Akcija „Įstaigos puošimas pavasarį, Visus metus
rudenį, žiemą“

23.
24.

Gegužė
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R. Šakinskaitė
G. Skiriuvienė
M. Norvilienė
I. Virbalienė
S. Meškienė
E. Zalogienė
D. Keturakienė
S. Meškienė
D. Navickaitė
R. Stankienė
Grupių auklėtojos
R. Šakinskaitė
I. Virbalienė
R. Šakinskaitė
R. Stankienė
Grupių auklėtojos

