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1. ISTAIGOS SOCIALII$S KONTEKSTAS

Ukmerges vaikq lop5elis - darZe-lis ,,Egluteoo (toliau lop5elis * darZelis) juridinis asmuo,pelno nesiekianti Ukmerges rajono savivaldybes institucija (kodas 190324095).
Profilis - bendrosios paskirties ikimokytline istaiga su meniniu ir vaikq sveikatos ir saugiosgyvensenos ugdymu'- (Ukmerges vaih{ lop5elis- darZelis ,,Eglute" prrpaiinta sveikat4 stiprinaidiamokykla. 2008m. lapkridio 26 d,.,registracijos Nr.55).

Lopselis-darZelis yra Antakalnio gatveje Nr. 49"; T'eL.642g5,642g4;Faksas - g-(340)- 642g5;elekhoninis paitas u.eglute@gmail.com; intemetine svetaine www.ukmergeseslute.lt
Ikimokyklinis ugdymas organizuojamas pagal lopselio-darz"rioJ*ffiFo eglutes tariqaskara", o priesmokyklinis ugdymur - pugui nLdr4i4priesmokyklinio igay*o programe.

Lopselyje - darZelyje ,,Eglute" veikia l2-grupiq: 2 lopselio, 6 ikimokyklinio amiiausvaikrtr,l misraus amiiaus-jungdne grupe, : priesmot<yttlnio amaiaus grupes. Vienuolika grupiqdirba 10,5 val., viena grupe - 12 val. Nuo 2ola m.lopie{- darterilank; ix u^tui.
- 

Visose gruPelg,atsiZvelgiant i yaikq amzirt^irengi veiklos kampeliai. Rgsyje esandioserdves pritaikytos vaidybai, anglq kalbai, psichologo o*t""i su vaikais, turindiais kalbos, elgesioir emocijq sutrikimus. Dviejose salese vyksta ctioreografijos, muzikos, sporto valandeles bei
,,Jaunqiq Seimq mokykleles,. uZsiemimai.

Vadovaujantis 2015 m.
duomenimis.

geguZes mdn. vaikq Seimq socialines situaciios analizes

2014-2015 m. m.
Daugiavaikiq Seimu 30
leclarbiq Seimq 8
Probleminirl Seimq
I5siskymsiu Seimu T7
Vieni5q mamq 15
Pilnq Seimq 152

{staigoje socialinis kontekstas ivairus, tadiau visos Seimos geba tenkinti vaikq socialiniusporeikius, aprflpinti juos bttiniausiomis reikmemis. Mokesdio uZ ikimokykling istaiga lengvatanaudojasi 35 Seimos.
Lopselyje - larZelyje ,,Eglut6* integruotai (pagal pritaikyta programe ugdoma l l vaikq(4,7oh) su kuriais dirba istaigos logopedaJmetodinirtur, specialusis pedagogas ir psichologas

asistentas-
Tevams pag:idaujant, istaigoje veikia papildomo ugdymo iokiq muzikos, vaidybos,sporto, Saskiu bfrreliai. bei pop grupe ,,Garsiukai". Papildomu up*oiu-a ugdymo veiklanaudojasi 97 vaikai, o tai sudaro 42yo visqmEsqistaigqlaniandiqvaikrr.
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Vaikq skaiiius istaigoje
Lop5eli - dafieli,,Eglute" lanko 233 vaikai. Lyginant su 2014 m. m. bendras lankandiqjrl vaikrl
skaidius liko stabilus.

2014-2015 m. m. -233 vaikai- 12 grupiq

20r4-2015
Loo5elio sruoes 32vatkai
DarZelio sruods 121 vaikas
Junstin€ enrDe 20 vaiku
PrieSmokyklinio
usdvmo sruoes

60 vaikq

Laukiandiqvaikq
! lop5elio-darielio
grupes 2015-2016
m. m.

60 vaikq

Vaikq lankomumo duomenys

Atlikta 2014-2015 m. m. lankomumo analizl parode, kad lankya23216 dienr5 praleista
15742 dienos, del ligos praleista 2202 drenos, del kitqprieZasdiqpraleistos ll9l4 dienq.

Duomenys apie pedagogus

[staigoje dirba26 pedagogai, turintys atitinkam4pedagoginE ir dalykinq kvalifftacij4. 13
pedagogq turi aukit4ji i5silavinimq o tai sudaro 50%o bendro pedagogq skaidiaus. DarZelyje
dirba 7 metodininkai, 14 vyresniqiq aukletojq kvalifikacinq kategorij4 turindiq pedagogq.
lstaigoje sudarytos palankios s{ygos pedagogq profesiniam tobulejimui.

2. TIKSLU TGYVENDINIMO LAIPSNIS PAGAL PROGNOZUOTUS LAUKIAMUS
REZULTATUS

Tikslas Minimalus lauktas
2014 - 2015 m. m.
reztiltatas

2014-2015 m. m.
istaigos pasiektas
realus rcztltatas

Maksimalus lauktas
2014-2015 m. m.
rczultatas

UZtikrinti ugdymo
turinio kait4ir
naujoviq efettyvumq
sudarant palankias
galimybes i3reik5ti
individualius
gebejimus bei
tenkinti
specialiuosius
poreikius.

3l%opedagogq diegs
naujoves i savo
veiklas ir sudmys
galimybes
individualiems vaiku
gebejimams
i5reik5ti ir
specialiesiems
poreikiams tenkinti

46%opedagogrL
diegia naujoves i
savo veiklas ir
sudaro galimybes
individualiems
vaikqgebejimams
i5reik5ti ir
specialiesiems
poreikiams tenkinti
bei planuoja veiklq
i5 vaiko
persoektwos

100% pedagogrl
diegs naujoves i
savo veiklas ir
sudarys galimybes
individualiems
vaikq gebejimams
iSreik5ti ir
specialiesiems
poreikiams tenkinti

Komentaras Siekiant Sio tikslo istaisoie buvo:



l. Suorganizuoti seminarai visiems istaigos pedagogams ,,Ugdomosios veiklos planavimas
ikimokyklinio ugdymo grupese kokybes aspektai, pasirinkimo galimybes" bei ,,Stebejimo ir
refleksijos metodas ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo procese".
2. Metodin€s grupes pasitarimo metu buvo analizuojamas vaikq pasiekimq vertinimas.
3. Molqrtojrltarybos posedZio metu nagrinetos pagalbos galimybes specialiqjqugdymo(si) poreikiq
vaikams bei informacinitl technologijq panaudojimas ugdymo procese.
4. Vyko ikimokyklinio ugdymo programos,,Po eglutes ialiqia skara" kokybes refleksija.
5. Pedagogai kele kvalifikacij4 Pakruojo lop5elyje darielyle ,,Saulut6" ir ,,Varpelis", IJtenos
lop5elyje - dafie|yje,,Zehnenelis", IJSC, PaneveZio Dambavos lop5elyje- darLelyje, Jonavos
lop5elyj e - darilelyle,,Dobilas", LVJC.
6. Vyko atviros veiklos ir jq aptarimai.
7. Savo sekmes istorijomis apie dabartinE vaikq ugdymo(si) patirti dalinosi istaigos pedagogai -
metodininkai.
Maksimalaus rezultato pasiekti nepavyko d6l iiniq trflkumo ir dalies pedagogq Zemos
kompetenciios. Vadovauiantis atlikta steb€sena, pedagogq veiklos planavimu, plaiioio
audito i5vadomis. nasiektas realus rezultatas 46V".

Tikslas Minimalus lauktas 2014
-2015 m. m. rezultatas

2014-2015 m. m.
[staigos pasiektas
realus rezultatas

Maksimalus lauktas
2014-2015m. m.
rezultatas

Ugdyti vaiko
tapatumo jausmq
praturtinti samprat4
,,aS lietuvis"
pletojant Seimoje
igytqkultiidnq
patirti etninemis
vertybemis

50% vaikr4perims
tautos tradicijq
pradmenis, igis
pradiniq Ziniq ir tures
elementarq supratim4
apie protevirl
paprodius ir tradicijas.

60% vaikr4pereme
tautos tradicijrl
pradmenis, igijo
pradiniq Zinirl ir
elementantr
supratim4apie
proteviq paprodius
ir tradiciias.

100% vaikqperims
tautos tradicijrl
pradmenis, igis
pradiniq Ziniq ir
tures elementare
supratim4apie
proteviq paprodius
ir tradiciias.

Komentaras Siekiant Sio tikslo istaigoje vyko:
1. AuHetojos Janinos Sdcienes gerosios darbo patirties pasidalinimas. Pranesimas ,,Etnokultllros
puoselejimas vaikq kasdieniniame gyvenime ir Svent6se".
2. Respublikinis estetinis - meninis renginys ,,Vaikystes sparnai - 2014*
3. Adventiniai vakarai grupese.
4. Vasario 16 - osios Svente.
5. UZgavenes.
6. Margudiq Svente grupese.
7. VaikqVelykeles.
8. Pasidalinimas savo sekmes istorija su rajono pedagogais ,,Ugdymas tautodaile" (J. Sdciene).
9. Vaikq i5vykos i Anyk5diq rajono Arklio muziejrS Petroniq bendruomenes namus.
10. Vakarone su tevais ,,fr ai maias buvau".
ll.eTwining projektai (,,Stebuklingi vaikf amatai",,,Kaledine giesme per Europ4'', ,,Kalediniai
linkej imai'o,,,Velykq Sventd").
Remiantis vaikq lankomumu renginiuose ir 5vent6se, plaiiojo audito iSvadomis, pasielrtas
realus rezultatas.60%o vaiku oer6md tautos tradiciias
Tikslas Minimalus lavktas20l4

-2015 m. m. reniltatas
2014-2015 m. m.
[staigos pasiektas
realus rezultatas

Maksimalus lauktas
2014-2015m. m.
rezultatas

Formuoti
bendruomenes
nariq ekologines
nuostatas.

407o bendruomenes
nariq kurs darnios
mokyklos
bendruomene. maZins

709lo bendruomends
nariq kDre darnios
mokyklos
bendruomene"

100P/o bendruomenes
nariq kiire darnios
mokyklos
bendruomene,



ekologin[ pedsak4
gerins savo ir
aplinkinitl gyvenimo
kokvbe.

maZino ekologin[
pedsak4 gerino savo
ir aplinkiniq
gyvenimo kokybe.

maLino ekologin!
pedsak4 gerino
savo ir aplinkiniq
swenimo kokvbe.

Komentaras Siekiant Sio tikslo:
I . [staiga dalyvavo respublikiniame projekte,,Darni mokykla".
2. Vyko atviros veiklos, akcijos grupese.
3. Vyko gerosios darbo patirties sklaida. Ekologinis prane5imas,,B0k atsakingas".
4. Buvo vykdoma bendruomenes nariq anketine apklausa apie atliekq r[Siavim4.
5. I5leistas lankstinukas,,Atliekq rD3iavimas".
6. Atliktas ekologinis pedsakas.
7. Vyko vaikq ir teveliq darbq parodeles i5 atliekq.
8. Pedagogai dalyvavo Lietuvos ir vaiktl jaunimo centre vykusiuose darnaus vystymo(si) igfldZiq
formavimo programos,,Darni mokykla" mokymuose.
9. ,,Darnios mokyklos" atliktq veiksmq ataskaita patalpinta istaigos internetineje svetaineje
www.ukmer gese glute. lt
10. Gautas diplomas programoje ,"Dami mokykla" tapus efekfyviausiai atliekas tvmkandia

komanda.
11. Gauta Lietuvos Respublikos Svietimo ministerijos ir LESTO padeka uZ dalyvavim4

programoj e,,D arni mokykla".
12. Gautas LVJC ir LESTO paiymljimas apie dalyvavim4programoje,,Dami mokykla".
I 3. [sijungta i tarptautin[ projekt4 Erasmus* (,,MiSko pasaka").
Maksimalaus rezultato pasiekti nepavyko, nes, vadovaujantis molcyklq ekologinio p6dsako
skaiiiavimo metodikao ,rDidZiausias ekologinis pddsakas atli^ekr; sektoriuje yra paskaiiiuotas
Ukmerg6s vaiku lop5elvie darielyie "Eslut6" - 5481 mln. m'lmolrvklai"

2. 1. PLACTOJO AUDTTO ISTVERTTN-rMO TSVADOS

2.2. TEVU VERTIMAT rR SITfLYMAI SIEKTAT{T GERINTI ISTAIGOS DARBO
KOKYBE

Tevq nuomone, vaikq ugdymas ir globa m[sq [staigoje atliepia Seimos poreikius ir
ltikesdius. Tevai patenkinti vaikq ugdlmu ir prieZifrr4 nes vaikai gfia geros nuotaikos, nuolat
dalinasi ispfldZiais, pedagogai param4 ir pagalb4 suteikia laiku ir kokybi5ka. Tiek specialusis.
pedagogas, tiek aukletojai padeda i5sprgsti i5kilusias problemas. Vaikai lankantys mfisq istaigq
turi galimybq rinktis ivairius burelius. Tevai mato vaikq tobulejim4. Aukletojai vaikui yra
autoritetas, kuris puikiai atlieka savo pareigas, geba sudominti vaikus ir i5mano savo darb4

Privalumai Trfrkumai Tobulinti pasirinkti mokyklos
veiklos aspektai

2.3.4. Ugdymo(si)
motyvacij o s palaikymas

1.3. 1. Mokyklos bendruomenes
nariq bendravimo ir.
bendradarbiavimo kokvbe

2.3 .2. Ugdymo or ganizavimo
kokybe

3.2.2. Vaiko pasiekimq
kokybe prie5mokykliniame
amZiuie

3.1. 1 .Vaiko daromos paZangos
vertinimo sistema

3.1.1. Vaiko daromos paZangos
vertinimo modelis

4.2.2. Vaiko asmenines
rai5kos tenkinimas

5.3.1. Finansavimas 4.2.1 .,4.2.4. Individualiq vaiko
saugumo, emociniq fizinirl ir
socialiniq poreikirl tenkinimas
ir sveikatos stiprinimas.
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Tadiau teveliai mano, kad darZelio aplinka nera vaikams saugi, nes darZelio teritorija
neapsaugota, nera tvoros, blogas lauko ap5vietimas, per maiai lauko irengimrl. Tevq nuomone
grupese truksta lavinamqiq Zaislq. AtsiZvelgiant i tevq nuomonQ, reiktq tobulinti 4.2.4. vaiko
saugumo ir sveikatos stiprinimo sriti.

3. YEIKLOS TT]RII{YS

Vadovaujantis pladiojo audito i5vadomis ir tevq pastebejimai,2015-2016 m. m. pasirinkti
Sie prioritetai
1. Ugdymo organizavimo kokybe
2. Vaiko daromos paZangos vertinimo modelis
3. Individualiq vaiko saugumo, emocinirg fiziniq ir socialinirl poreikiq tenkinimas ir sveikatos
stiprinimas

l.Tikslas. Tobulinti ugdymo(si) turinio organizavimq

PriemonOs

Sekmes kriterijus Laukiami minimalus
rcntlta;tai

Laukiami maksimalfls rezultatai

Ugdymo metodai ir bfrdai bus
parinkti apgalvotai, tikslingai,
orientuojantis I tikslus, vaikq
arnZfi4 gebej imus ir poreikius.
Pedagogo planuota veikla deres
su vaikq spontani5ka,
i5provokuota, ivairia veikla.
Seima aktyviai dalyvaus ugdymo
procese. Tevq ir pedagogq
bendradarbiavimas sukurs vaikui
geriausias ugdymo(si) galimybes.

70Vopedagogrl suvoks
ugdyrro proces4 kaip visum4.
Bfldus, metodus ir formas
parinks atsiZvelgiant I
ugdymo tikslus ir uZdavinius,
vaikr{ aani:itS gebejimus ir
poreikius. I ugdymo procese
akfiiai itrauks tevus.
Pedagogai glaudZiai
bendradarbiaus tarpusavyj e ir
su tevais.
Pedagogq ir tevr4 s4veika su
vaiku tures lemiamos [takos
vaiko savijautai ir igyjamai
patirdiai

rcO% pedagogq suvoks
ugdymo proces4 kaip visum4.
Budus, metodus ir forrnas
parinks atsiZvelgiant i ugdymo
tikslus ir uidavinius, vaikq
arrfih5 gebejimus ir poreikius.
{ ugdymo procesq aktyviai
ihauks tevus. Pedagogai
glaudZiai bendradarbiaus
tarpusavyje ir su tevais.
Pedagogrl ir tevq s4veika su
vaiku tures lemiamos itakos
vaiko savijautai ir igyjamai
patirdiai

Eil.
Nr.

Priemones pavadinimas Atsakingi
wkdvtoiai

Data Pastabos

1.

2.

Mohrtoju tar.vbos posedis
,,Edukaciniai projektai - sekminga
ir efektyvi veikla".

eTwining projektai nauda
vaikui ir [staigai.
Pedagogrl - metodininkq
sekmes istorijos.

Metodinis pasitarimas -
diskusija
,,Ugdymo turinio ir kasdienines

Direktorius
Aukletojos:
Rita Pumputien€
Nijole Sestoke
Loreta
Kalesnykiene
Pavaduotojas
ugdymui

Pavaduotojas
ugdymui

Spalio men.

Lapkridio men.
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7

8

veiklos planavimas".

Kvalifikacin€ programa raj ono
pedagogams,,Vaikq savirai5ka
ir laisva improvizacij a".
(Edvardo de Bono metodikos
panaudojimas)

Atviros veiklos vyresnioj oj e

,,Drugeliq" ir vidurinioj oj e
,,Voveriukq" grup€se

Platusis auditas

Programos ,,Po eglutds Zaliqa
skara" atnaujinimas.

Pedagoginis isivertimmas rr
aptarimas mokytojq tarybos
posedyje

Molqrtojq tarybos posedis
201512016 mokslo metq
veiklos plano igyvendinimas
Metinio veiklos plano gaires
2016/2017 m. m.

Aukletoja Nijole
SeStoke

Aukletojos Birut€
LukoSiene,
Vyganta
Blaiiene

Pavaduotojas
ugdymui

Pavaduotojas
ugdymui, visi
pedagogai

Visi pedagogai

Visi pedagogai
Pavaduotojas
ugdymui
Visi pedagogai

Sausio men.

Kovo men.

BalandZio men.

BalandZio men.

GeguZes men.

GeguZes men.

2.Tikslas. Sukurti pasiekimq skatinimo ir vertinimo modeli kurio rezultatai laiduotq vaikrl
ugdymo(si) palarteq.

Sekmes kriterijus Laukiami minimal[s
rczultatar

Laukiami maksimahs rezultatai

Sutcurtas toks vaikq paZangos
vertinimo modelis, kuris bus
ai5kus, orientuotas I nuoseklq
pasiekimq fiksavimq o vaikq
pasiekimq vertinimo rezultatai
bus panaudojami tikslingai.
Vertinimo formos atlieps ivairaus
amZiaus vaikq ir specialiqjrl
ugdymo(si) poreikirl vaikq
ugdyrno(si) poreikius ir
galimybes.
Tevai [sitrauks I vaikq pasiekimrl
vertinimo proces4 ir tolimesniq
sairiu numatvma.

75oA pedagogq nuosekliai,
sistemingai vertins vaike
pasiekimus, vaikq pasiekimr4
vertinimo rrszultatus panaudos
tikslingai ir veiksmingai. Su
vaiko pasiekimq rcztitatais
individualiai supaZindins
kiekvieno vaiko tevus.
Vaiko pasiekimq rezultatus
fiksuos du kartus per metus.
70% prie5mokyklines ir
vyresniosios grupes vaik5
sugebes [sivertinti po veiklos.

100% pedagogq nuosekliai,
sistemingai vertins vaike
pasiekimus, vaikq pasiekimq
vertinimo reniltatss panaudos
tikslingai ir veiksmingai. Su
vaiko pasiekimq rezultatais
individualiai supaZindins
kiekvieno vaiko tevus.
Vaiko pasiekimq rezultatus
fiksuos du kartus per metus.
100% prie5mokyklines ir
vyresniosios grupes vaikr5
sugebes isivertinti po veiklos.



PriemonGs

3.Tikslas. Tenkinti individualius vaiko saugumo, emocinius, fizinius ir socialinius poreikius ir
stiprinti vaikq sveikat4.

Eil
Nr.

Priemones pavadinimas Atsakingi
wkdvtoiai

Data Pastabos

I

2

J

4

5

Platusis auditas

Kvalifikacijos kelimas
[vairiuose renginiuose,
seminaruose

Prie5mokyklinukq apklausa

Metodinis pasitarimas-
diskusij a,,Vaike pasiekimq
vertinimas", tevq informavimas

Molqrtoj u_ tarybos posedis
Pedagogq veiHos vertinimo ir
isivertinimo aralize

Pavaduotojas
ugdymui

Pavaduotojas
ugdymui

Pavaduotda
ugdyrlui
PrieSmokykliniq
grupiqpedagogai

Pavaduotojas
ugdymui

Direktorius,
Pavaduotojas
ugdymui

BalandZio men.

Rugsejo - geguZes

Lapkridio men.
BalandZio men.

BalandZio men.

Rugtrrjfldio men.

Sekmes kriteriius Laukiami minimalfis reniltatai Laukiami maksimahls rezultatai
Sudarytos tokios sqlygos, kurios
laiduos ger4 vaiko savijaut4
istaigos pedagogai ir
administracija laiku reaguos i
i5kilusius socialinius ir
psichologinius vaiko poreikius,
uZtikrins vaiko saugum4 ir
stiprins sveikat4. Pagalba
kiekvienam vaikui bus
suteikiama laiku.
Vykdomi tiksliniai projektai ir
progftrmos, glaudus pedagogrS
Seimos ir specialistq
bendradarbiavimas palengvins
vaikq adaptacqq, sukurs
sausesne aplinka.

Lop5elyj e-darZelyj e tenkinama
50% vaikq poreiki6 sudarytos
s4lygos, laiduoj andios gere
vaiko savij aut4. Pedagogai,
istaigos vadovai ir kitas
personalas laiku ir lanksdiai
reaguoja i i5kilusius naujus
vaikq poreikius bei tevq
pasiulymus.

Lop5elyj e- dar 2e111 e tenkinama
100% vaikq poreikir5 sudarytos
sqlygos, laiduoj andios gere
vaiko savij aut4. Pedagogai,
istaigos vadovai ir kitas
personalas laiku ir lanksdiai
reaguoja i i5kilusius naujus
vaikq poreikius bei tevq
pasiulymus.

Priemon6s

Eil.
Nr.

Priemones pavadinimas Atsakingi
wkdvtoiai

Data Pastabos

1. Dalyvavimas pro gramoj e
..Darni mokvkla"

Pavaduotojas
usdYmui. visa

Rugsejo *
balandZio men.



2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11

12

Dalyvavimas socialimame
projekte,,Kam5teliq vajus

Dalyvavimas
aplinkosauginiame proj ekte
,,Mes ruSiuojam"

Dalyvavimas
tarptautiniame proj ekte
Erazmus* (,,Mi5ko
pasaka").

Lauko erdvir5 laiduoj andiq
vaiko saugumqir ger4
savijaut4 sutvarkymas
(pagal galimybes ir vaikq
poreikius)

Rtrsyje esandiq naujq erdviq
pritaikymas vaikq
poreikiams

Esant palankiam orui,
renginirlir Svendiq
organizavimas lauke

Relaksacijos valandeles 3 -4
m. vaikams su kalbos ir
komunikacij os sutrikimais

Bendruomenes nariq
psichologine sveikata
(mokymai aukletojq
pad€jejoms)

Masiniai renginiai grupese
,oSveikas maistas".
Rudeninirl mandalq k[rimas
i5 darZoviq ir gamtines
medZiagos.

Dviejq grupiq dalyvavimas
tarptautinej e programoj e
,,Zipio draugai";

Paskaiteles vaikams

ivairiomis sveikatos temomis

bendruomene
Visa bendruomend

Visa bendruomene

Vyresniqjqgrupie
pedagogai

Pavaduotojas
ugdymui"
pavaduotojas frkio
reikalams

Pavaduotojas
ugdymui,
pavaduotojas frkio
reikalams

Visi pedagogai

Psichologe asistente
Edita GaSkiene,
Logopede Asta
Sta5aitiene

Psichologe asistente
Edita Gaikiene

Visq grupitl
pedagogai

PrieSmokyklinio
ugdymo pedagoge
VidaBarinov4
Aukletoja Janina
Sulciene
Visuomenes
sveikatos prieZiiiros
specialiste Dalia

Rugsejo - spalio
men.

Rugsejo -
balandZio men.

Rugsejo -
rugpjudio men.

Rugsejo -
rugpjudio men.

Rugsejo -
rugrj[dio men.

Rugsejo - geguZes
men.

Rugsejo - geguZes
mdn.

Rugsejo - geguZes
mdn.

Rugsejo - spalio
men.

Rugsejo - geguZes
men.

Rugsejo - geguZes
men.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Ankstyvojo amZiaus vaikq
adaptacij a,,Me Skudiqo',
,,Ki5kudiq",,,Bitudiq* ir
,,Skruzdeliukq" grupese.

Relaksacij os valandeles
pedagogams

Seminaro metu igytq Ziniq
praktinis pritaikymas kuno
kulffiros valandeli4 metu
prieSmokyklinese
,,Naminukq",,NykStukq"
gupese.

Ziemos pramogos ,,Arbata,
grynas oras - sveikata"

MoKvtoju tarybos posedis :

,,Ugdymo (si) aplinkos,
priemoniq atitilties vaihl
amZiui, poreikiams,
interesams ikimokyklin€se ir
prieSmokyklinese grupese
analize

Metodines erupes
pasitarimas
Prane5imas,,Vaikq psichines
sveikatos saugoj imas vaikq
darlelyje"
Pedagogq supaZindinimas su
atlikto fyrimo,,Vaikq
aktyvumo ir judejimo
poreikio tenkinimas
darLelyje ir namuose"
rezultatais.

Kvalifftacijos kelimas
ivairiuose renginiuose,
seminaruose, projektineje
veikloj e : respublikine
asociacij a,,Sveikatos
lclmenEliai";

Savivaldybes visuomenes
sveikatos remimo progftlma

ButiSkiene
Grupiqaukletojai

Psichologe asistente
Edita Gaikiene

PrieSmokyklinio
ugdymo pedagoge
Aldona
Rastauskiene,
aukletoja Daiva
Gaikovidiene

Visq grupiq
pedagogai

Direktorius

Psichologe asistente
Edita GaSkien€

Pavaduotojas
ugdymui

Pavaduotojas
ugdymui

Sveikatingumo
iniciatyvines grupes
pirmininke
aukletoja Ona
Baranauskiene

Rugsejo - spalio
men.

Spalio - kovo men.

Lapkridio men.

Sausio - vasmio
m6n.

Vasario men.

Kovo mdn.

Rugsejo -
rugpjfdio men.

Kovo -rugpjudio
men.
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21.

22.

,,Greitasis sveikatos
stiprinimo veiklos
vertinimaso'

Sporto Svente:
- zygrs [miesto stadion4
(vyresniqjq ir
prie5mokykliniq grupiq
vaikams);
- judridq Zaidimrl rytrnetis
darZelio kiemelyje
fiaunesniqiq grupiU
vaikams).

Pavaduotojas
ugdymui

Aukletojos
Daiva Gaikovidiene,
Rita Purnputiene
Nijole Valiene
Jtrate Burokiene

BalandZio men.

GeguZes men.
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PRIEDAI
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LopSELro-DARZELTo rARyBos posnD i,tN

Eil
Nr

Priemones Data Vykdytojai

1.

2.

a
J.

4.

5.

6.

1.1. Vaikq maitinimas
1.2. Metines veiklos progrumos 201512016 m. m.
pristatymas.
1.3. Strateginio plano tmpiniai rezultatai.
1.4. Darnaus vystymo(si) ig[dZiq formavimo progftlmos
,,Dami Mokykla" vykdymas
1.5. Tarptautinio projekto Erazmus * tolesnis vykdymas

2.1. SupaZindinimas su vaikq lop5elio - darLelio,,Eglute"
2015 m. biudZeto ivykdymu.
2.2. Efeklyvios tevystes mokymq progrcmos pristatymas

3.1. SupaZindinimas su vaikq lop5elio - darZelio ,,Eglute"
biudZeto i5laidq programq s4matomis 201 6 m.
3.2.Ikimokyklinio ugdymo programos,,Po eglutds ialiqa
skara" projekto pristatymas

4.1.201512016 m. m. veiklos programos igyvendinimas
4.2. D artelio krybos ataskaitos svarstymas.
4.2. Metodines grupes veiklos aptarimas.
4.3. Vaiko geroves komisijos ataskaita.
4.5. Darbas vasaros laikotarpiu.

5.l.Problemrg susijusiq su lop5elio - darZelio veiklos
oryaniz.avrmu, sprendimas.

6. 1.Grupiq tevq komitetq pirmininkq dalyvavimas
dmZelio tmybos posedZiuose.

Spalio men.

Sausio men.

Kovo men.

GeguZes
mdn.

Pagal
poreiki

Pagal
poreiki

Dafielio tarybos
pirmininkas
Pavaduotojas
ugdymui
Direklorius

Direktorius
Buhalteris

Buhalteris
Pavaduotojas
ugdymui

Tarybos
pirmininkas
Pavaduotojas
ugdymui
Direktorius
Vaiko geroves
komisijos
pirmininkas

Direktorius

Tarybos
pirmininkas
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PEDAGOGINE STEBESENA

Pedagogine prieZitira vykdoma vadovaujantis lop5elio - darZelio prioritetais ir konkrediu planu,
sudarytu 201512016 mokslo metams.

Pedagogine prieZitrra vykdoma siekiant efeltyvaus pedagogq tobul€jimo.

Eil.Nr. Turinys Data Atsakingas

1.

2.

J.

4.

5.

6.

7.

[staigos pasiruo5imas naujiems mokslo metams.
Grupirl kampeliq perZiiira

Ugdomosios veiklos planavimas visose amZiaus
grupese

Ankstyvoj o amZiaus vaikq adaptacija
,,MeSkudiq'o,,,Ki5kudid',,,Skruzdeliukq",
,,Bitudiq" grupese (aukletojos D. Makauskiene,
J. Burokiene, L Kalesnykiene, M. Ju5kiene, N.
Valiene, V. Didiene)

Vaikq veiklos vertinimas prieSmokyklineje
,,l.lyk3tukq" grupbje (prie$mokyklinio ugdymo
pedagoge Vida Barinova)

Vaikq veiklos vertinimas anglq kalbos valandeles
metu prie5mokyklineje,,Naminukq " grupeje
(pedagoge anglq kalbai Rita Pumputiene)

Vaik4 vertinimas logopediniq valanddlirl metu
(logopede Asta Staiaitiene)

Vaikrl psichologine savijauta relaksacijos valanddlirl
metu (psichologd asistente Edita GaSkiene)

Rugsejo men.

Rugsejo-
balandZio
mdn.

Rugsejo -
spalio men.

Spalio men.

Lapkridio
mdn.

Vasario men.

Kovo men.

Direktorius
Pavaduotojas ugdymui

Pavaduotojas ugdymui

Pavaduotojas ugdymui
Direktorius

Pavaduotojas ugdymui
Direktorius

Pavaduotojas ugdymui

Pavaduotojas ugdymur

Pavaduotojas ugdymui
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VAIKO GERO\rES KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS

Eil.
Nr.

Veiklos pobtdis Veiklos turinys Vykdymo
terminai

Atsakingi

1. Pedagogq ir
tevq edukacinis
Svietimas.

1 . 1 . Pedagogrl ir Gvq konsultavimas
specialiojo ugdymo, psichologines
pagalbos klausimais

1.2. Individualios psichologo bei
logopedo konsultacij os tevams

1.3. Lankstinukas tevams
.Kaip lavinti vaiko paZintines

fimkciias"

Mokslo metq
eigoje

Mokslo metrl
eigoje

Mokslo metrl
eigoje

A. Streldiuniene
A. Staiaitiene
E. Ga5kiene
M. Jasevidiene

E. Ga5kiene
A. Sta5aitiene

E. Ga5kiene

2. Tiriamoji,
analitine veikla

2.1.2015-2016 m. m. logopedinio
bei psichologinio darbo analizt

2.2. V GK ataskaitos teikimas
Molqitojq tarybos posedZio metu

BalandZio
men.

GeguZes men.

E. Gaikiene

E. Gaikiene
A. StaSaitiene
A. Streldiuniene

J. Duomenq
kaupimas

3. 1. Ugdytiniq ugdymo(si)
pasiekimq [vertinimo duomenq
kaupimas kalbos kortelese,
ataskaitose

Visus mokslo
mefus

A. Sta5aitiene

4. Programrl
igyvendinimas,
prevencine
veikla
paskaiteles

4. l. Prevencinis renginys. Veiksmo
savaite,,Be patydiq''

4.2. Gyvenimo [g[dZir6 prevencijos,
sveikatos stiprinimo programos

,,Zipio draugai" igyvendinimas.

4.3. Renginiai, paskaiteles:
,,Diena be triuk5mo"
,rAktyvus judejimas"

,,Svariq rankydiq diena"
,,Saugus elgesys namuose, darLelyje,
lauke"
,,Dont{ Sepetukas ir muilas- geriausi
draugai*
,*Akys - didZiausias turtas"
,,Arbat€lg geriu - sveikas esu" ir kI.

4.4.Relaksacijos valandeles 34
mettlvaikams su kalbos ir
komunikacii os sutrikimais

Visus mokslo
metus

Visus mokslo
mefus

V. Barinova
A. Rastauskiene
J. Sulciene
V. Barinova
J. Sulciene

D. Buti5kiene

A. Sta5aitiene
E. GaSkiene

5. Kvalifikacijos
tobulinimas

5.1. Dalyvavimas rajone ir
respublikoje organizuojamuose
seminaruose specialiojo ugdymo ir
socialines pagalbos teikimo
klausimais

Visus mokslo
metus

VGK nariai

6. Bendradarbiavi 6.1. Bendradarbiavimas su raiono Visus mokslo A. Sta5aitiene
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mas PPT specialistais
6.2. Bendradarbiavimas su Kauno
UAB Medikus Audiology
surdopedagogais bei Kauno
Logopedines pagalbos centro
specialistais

mefus E. Ga5kiene
A. Staiaitiene

7. Dokumentq
tvarkymas

7. I .Dokumentacijos tvarkymas
nukreipiant vaikus lUtcnerges PPT
iSsamiam specialistq tyrimui
Reikiamos specialistq
dokumentacii os tvarkymas

Visus mokslo
metus

A. Sta5aitiene
E. Ga5kiene

A. Stasaitien€
E. Gaikiene
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TRADrcrrvEs SvgNrns rR KITI RENGnlrAr

Eil
Nr. Renginiai Data

Atsakingas

1.

2.

J.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

13.

11.

t2

Rugsejo l-osios Svente lauke

Adventiniai vakarai grupese

Kaledines eglutes

Atsisveikinimo su eglute Svente

Ziemos Svent€ ,,Arbata,grynas oftls -
sveikata".

Vasario 16 - osios Svente

UZgavenes

Lemesdienos renginys

VaikqVelykeles

Atsisveikinimo su darZeliu Svente

Sporto Svente:
- zrygis i miesto stadion4 (vyresniqiq ir
prie5mokykliniq grupiq vaikams) ;
- judriqia Zaidimq rytmetis darLelio
kiemelyj e ( aunesniqjq grupir1 vaikams).

Vasaros projektai:

Rugsejo men.

Lapkridio men.

GruodZio men.

Sausio men.

Sausio - vasario men.

Vasario men.

Kovo men.

Kovo men.

BalandZio men.

GeguZes men.

GeguZes men.

GeguZes men.

BirZelio rugpjDdio
men.

R. Pumputiene
R. Morkuniene

Grupiqaukletojai

Grupirl aukletojai
neformaliojo ugdymo
pedagogai

N. SeStoke
O. Bakanauskiene

Grupiqaukletojai

E. DidZiokiene
J. Sulciene

V. BlaZiene
A. Rastauskiene

V. Barinova
B. Luko5iene

L. Kalesnykiene
D, Makauskiene

V. Barinova
A. Rastauskiene
J. Sulciene

A. Mackevidiene
J. BalZekiene
J. Burokiene
V. Didiene
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VADOYU DARBU PASISKIRSTYMAS

DIREKTORE
MEILE JASEVIEIENE

l. Organizuoja ir kontroliuoja lopSelio - darZelio darbq uZtikrina mokyklai pavestq uZdavinirl
igyvendinim4 ir funkcrjq vykdymq.

2. Formuoja mokyklos strateging veiklos kryptl vadovauja lop5elio - darLelio strateginio ir
metinirl veiklos planU Svietimo progrcmq rengimui, juos tuirtina ir kontroliuoja jq
vykdymq.

3. Inicijuoja lop5elio - dar:ielio veiklos kokybes isivertinim4.
- 4. Organizuoja specialiosios pedagogines, psichologines pagalbos teikimqvaikams ir uZtikrina

jos funkcionavimq.
5. Vykdo savivaldybes biudZeto asignavimq valdytojo funkcijas teises aktq nustatyta tvarka.
6. Organizuoja atestacijos vykdym4.
7. Koordinuoja savivaldos institucijq veikl4.

'r-/ 8. Inicijuoja ir koordinuoja bendradarbiavimqsu socialiniais partneriais.
9. Leidiiaisakymus personalo valdymo, lopSelio - darZelio veiklos klausimais, kontroliuoja jq

I 0. Vykdo vaikrl komplektavim4.
I 1. Vykdo darbuotojq priemim4.

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI
ALDONA STRELEIUNIENE

l. Karhr su darbo grupemis rengia strateginius ir metinius veiklos planus, ugdymo prograrnas.
2. Organizuoja metodini darbq.
3. Vykdo istaigos audit4.

.-; 4. Koordinuojapedagoginio tevq5vietimo vykdymq.
5. Koordinuoja pedagogq kvalifikacijos kelim4.
6- Vykdo ugdomosios veiklos stebesen4
7. Analizuoja ir vertina vaikrl ugdymo(si) pasiekimus.
8. Organizuoja darbq su socialiniais parhreriais.
9. Rengia isakymq projektus lop5elio - dar1elio ugdomosios veiklos klausimais.
10. Vykdo ugdymo priemoniq isigrjima.
1 l. Sergant, i5vykus, atostogaujant direktoriui, vykdo jo pareigas.
l2.Drba su savanoriais


