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1. BEF{DROSIOS NUOSTATO$
Ukmerges vaikq lop5elis - darielis ,,Eglut€oo (toliau lop5elis - darZelis) kodas 190324095,

[steigtas 1986-08-26.
Profilis - bendrosios paskirties ikimokykline istaiga su meniniu ir vaikq sveikatos ir saugios

gyvensenos ugdymu. (Ukmerges vaikq lop5elis- darZelis ,,Eglute" pripaZintas sveikat4 stiprinandia
mokykla. 2008m. lapkridio 26 d.,registracijos Nr.55).
LopSelis-darZelis 1'ra Antakalnio gatveje Nr. 4f; Tel. 64295, 64294; Faksas - 8-(340)- 64295;
elektroninis paStas u.eglute@gmail.com; intemetine svetaine www.ukmergeseqlute.lt
Lop5elio-darZelio pastatai - dviejq korpusq kurie sujungti galerijomis. Visose lop5elio-darZelio
grup€se - atskiri miegamieji kambariai, kuriuose taip pat vyksta ugdomoji vaikq veikla. Visose
grupese, atsiZvelgiant ivaikq amZi% irengti veiklos kampeliai.

2. METINIO VEIKLOS PLAF{O PASKIRTIS IR SITUACIJOS ANALIZE.
IyERTTMMAS

{gyvendinant 2013-2014 m. m. metini veiklos programe prioritetus skyr€me kalbos
skatinimui, estetinio - meninio ugdymo tobulinimui, ekologiniam ugdymui ir milroklimato
optimizavimui.

Vadovaujantis Siais prioritetais buvo siekiama Ladinti vaikq susidomejimq gimt4ja kalba,
vaikai buvo skatinami taisyklingai j4 vartoti. Grupese vyko atviros veiklos, pedagogai savo
patirtimi dalinosi metodiniq pasitarimrl metq skaite prane5imus respublikoje. Mokytojq tarybos
posediiq metu buvo aptruta vaikq kalba vyresnese grup€se, i5klausytas seminaras. Baigiantis
mokslo metams pedagogems pateiktos metines veiklos programos vertinimo anketos. Jas
apibendrinus paaiSkejo, kad 84,2lYo pedagogq mano, kad Siais mokslo metais vaikq kalbos
skatinimui buvo skiriama pakankamai demesio.

Tobulinant ir pletojant estetini - menini ugdymq daug demesio buvo skiriama vaikq
ktuybiSkumui ir laisvai improvizacijai. Metodinio pasitarimo metu buvo dalinamasi gerqia patirtimi,
laisvos vaikq improvizacijos nestigo neformaliojo ugdymo pedagogq veikloje. DZiugino seknringi
vaikq pasirodymai respublikiniuose konkursuose, festivaliuose. Tenkinant ugdytiniq saviraiSkos
poreikius.ir pletojant jq galimybes, istaigoje buvo organizuoti tradiciniai ir netradiciniai renginiai.
Savo ger4ja patirtimi istaigos pedagogai dalinosi rajonineje spaudoje. Jq nuomone,'estetinis -
meninis ugdymas buvo organizuotas nuosekliai ir kryptingai, tadiau del per didelio meninio
ugdymo pedagogo uZimtumo, ne[vyko planuotas respublikinis estetinis - meninis renginys
,,Vaikystes sparnai -2014*. Jis planuojamas organizuoti}0l4 m. ruden[.

Ekologinio ugdymo klausimu buvo kalbeta metodinio pasitarimo metu, vyko atviros
veiklos. Geroji patirtis buvo skleidZiama rajone bei respublikoje. Daug naujo i ekologini ugdymE
ine5e buvusios m[sq darielio aukldtines, savanorEs. [staiga sekmingai isrjunge i damaus
vystymo(si) iSDdZiq formavimo projektq,,Dami mokykla". Lop5elyje - darZelyje vyko [vairios
gerumo akcijos, kuriq metu buvo siekiama padeti gyv0nams, buvo ugdoma meile ir ufuojauta
silpnesniems ul save. 84,2lYo pedagogq, vertindami program% paAym5jo, kad ekologiniam
ugdymui buvo skiriama daug demesio, tadiau nei5sprqstrtr klausimq dar liko, todel Sis klausimas bus
tEsiamas ir2014-2A15 m. m.
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Nemaiai renginiq buvo suorganizuota [staigos mikroklimato optimizavimui. GlaudZiai
bendradarbiavome su Visuomenes sveikatos biuro specialiste Svetlana Markevidiene, gyvenimo
meno savanore Rfrt4 trediadieniais bendruomenes nariams vyko mankitos valandeles. Buvo
suorganizuota darbuotojrtr i5vyka I Siaulius, pasveikinti darbuotojai jubiliejq proga. Vyko
psichologiniai mokymai, anketine apklausa aukletojtl padejejoms. Pedagogams buvo
suorganizuotas seminaras apie palankaus mikroklimato suformavimq. Tadiau vertinant programiL
l0,53yo Sagogq mano, kad renginiq buvo per maZai. Atlikus platrdi audit4 20% pdagogu manoo
kad [staigoje ne visiems pedagogams suteikiamos lygios galimybes, [staiga nera atvira pokydiams.
Taigi, Sis Hausimas toliau lieka alCualus. [staigos optimizavimo planas bus parengtas ir kitiems
mokslo metams.

nnrrznr,rocREDo
laisvas

kfirybingas

aktyvus

dorovingas

sveikas

VAIKAS

4. VEIKLOS PRIORITETAI
4. 1. Ugdymo turinio naujoviq taikymas
4.2. Tautinio ir pilietinio srynoningumo puoselejimas

s. vArr(u uGDyMo LOPSELYJE - DARZELYJE TTKSLAT
5.1. Uftildnti ugdynro turinio kait4 ir naujoviq efektyrnrmA sudarant palankias

galimybes i5reikiti individualius gebejimus bei tenkinti specialiuosius poreikius.
5.2. Ugdyti vaiko tap'atumo jausm4 praturtinti samprat4o,a5 lietuvis" pletojant Seimoje [gytq

kult0ring patirti etninemis vertybemis.
5.3. Formuoti bendruomenes nariq ekologines nuostatas.

6. VArrQ UGDYMO LOPSELYJE - O.q,RznLYJE UznAVnrrnt
6.1. Modeliuoti ugdymo proces% orientuojantis i vaiko pasiekimus, diegiant ir i&irtinant

nauj4 vaikq vertinimo sistem4.

6.2. Siekti pilietinio ir tautinio vaikq sq"moningumo, kaip bfltino demokratines gyvensenos
pagrindo, diegiant ekologinis - gamtosalginio ugdymo pradmenis ir pletojant etnokulttirin[ vaikq
ugdyme.

6.3. Tobulinti t€v6 vaikq ir pedagogll etnines kult[ros kompetencijas

7. SAVTVALDOS INSTrrUCr4r VETKLA.

POSEDZIAI.1. M0 I'ARYIIOS
Eil
Nr.

Priemones Data Vykdytojai

1.

2..

1.1. Pagatbos galimyb€s specialiqiq ugdymo(si) poreikiq
vaikams mosq darilelyje" .
1.2. Informaciniq technologijq panaudojimas ugdymo
procese.
2.1. ,,Dami ir atsakinga Svietimo [staiga: pilieti5kumas ir
komandinis darbas".

Vasario
men.

Lapkridio
m€n.

Psichologas
Direktorius
Pavaduotojas
Wdymui
Direktorius
Pavaduotoias
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J.

4.

2.2. Ikimokyklinio ugdymo programos,,Po eglutes *aliqa
skaxaoo funkcionaltrmas bei kokybes refleksija.

3 .1 . 201 4 120 I 5 mokslo metq programos igyvendinimas
3.2. Metines veiklos programos gaires 2015/2016 m. m.
3.3. Ikimokyklinio ugdymo progr:rmos,,Po eglutes ialiqa
skara" gaires.
3.4. Sergamumo amlize & 20 1 4-201 5 mokslo metus.
3.5. Darbas vasar4".
4.1. Pedagogq veiklos vertinimo ir isivertinimo apZvalga.
4.2. Metin6s veiklos programos 2A1,5DArc m. m.
pristatymas.
4.3. Ikimokyklinio ugdymo progftrmos,,Po eglutes ialiaJa
skara" pristatymas.
4.4.Grupiq ugdomosios veiHos planavimo modelio
pristatymas.
4.5.Vasaros metu vykdyq projektq ir kflrybines raiSkos
savaiiiu antarimas.

Geguies
men.

Rugpjiidio
men.

ugdymui

Direktorius
Pavaduotojas
ugdymui
D. Buti5kien€

Pavaduotojas
ugdymui
Direktorius

?.2. DARZELIO TARYBOS POSEDLIN
Eil.
Nr.

Priemones Data Vykdytojai

I

2

3

4

5

6

l.l. Metines veiklos programos pristatymas.
1.2. Silateginio veiHos plano pristatymas.
1.3. Projektq vykdymas istaigoje.
1.4. Pagalba specialir$q poreikiq vaikams.

2.1. Mo\rtojq ir pagalbos mokiniui specialisq 2015-
20 I 7 meQ atestacij os,pro gramos proj ekto pristatymas.
2.2. Lop5eliodarielio vadovo ataskaita ui2014 metus.
2.3. Efektyvios tevystes mokymq programos
pristatymas.
2.4. SupaXndinimas su vaikq lopielio - darZelio
,,Eglut6* 2Al 4 m. biudZeto [vykdymu.
3.1. Supaiindinimas su vaikq lop5elio - darielio
,,Eglute" biudieto i5laidqprogramq s4matomis 2015 m.
3.2. Atnujiotos ikimokyklinio ugdymo progamos,,Po
eglutes ialiaja skara" projekto pristatymas.

4.1.201412015 m. m. metines veiklos progftrmos
igyvendinimas ir gaires 2015/2016 m. m.
4.2. Dafielio tarybos ataskaitos svarstymas.
4.3. Vaiko geroves komisijos ataskaita.
4.4. Darbas vasaros laikotarpiu.

S.l.Problemg susdusirl su lop5elio -darZelio veiklos
organ i zavilau, sprendim aq.

6. I .Grupiq tevq komitetq pirmininkq dalyvavimas
darZelio tarybos posediiuose

Lapkridio
men.

Sausio men.

Kovo men.

GeguZes
men.

Pagal
porerki

Pagal
poreiki

DarZelio tarybos
pirmininkas
Logopedas
Direktorius

Direktorius
Buhalteris

Buhalteris
Pavaduotojas
ugdymui

Pavaduotojas
ugdymui
Tarybos'
pirmininkas
Vaiko geroves
komisijos
pirmininkas
Direktorius
Direltorius

Tarybos



73. METODINES GRT]PES VEIKLA. ATYIROS YEIKLOS
Eit.
Nr.

Renginiai Data Atsakingas

l .

2.

3.

4.

5

6.

7.

8.

Aukletoj os Aldonos Rastauskienes
geroji dmbo patirtis ekologinio ugdymo
srityje Prane3imas ,'Buk atsakingas"
Atviros veiklos,Zimiute *(misri) ir
,,Pelediiukq" (3-4 m.) grupese
Grupiq ugdomosios veiklos planavimo
api'ralga.
Aukletojos Janinos Sulcienes geroji
darbo patirtis. Prane5imas,,Efirokultlros
puoselej imas vaikq kasdieniniame

ir Sventdse"
Atviros veiklos,,Skruzde[ukrtr" (5-6 m.)
ir,,Voveriukq" (5{ m.) grupese.

Anketiaes apklausos o,Mes r03iuojam"
rezultatq pateikimas ir apibendrinimas
Sveikatos srities giluminio audito,
pladiojo audito n2014-2A15 m.m.
progftrmos vertimo rezultatq aptarimas -
diskusija

Seminary mediiagos perteikimas

Metodinio kabineto turtinimas:
- lop5elio - darZelio metra5dio

ra5ymas;
- video medZiagos apie darZel[

kaupimas;
- Svendiq renginirl scenarijr; projektq

bei nuotraukq kaupimas;
- paZintines bei metodines literatBros

kaupimas.

{vairiq programrtr paZirfines fi$rat$ros,
pedagoginiq straipsniq susijusirtr su
ikimokykliniu ugdymu, savianalize.

Straipsniqraiymas i spaudq talpinimas I
interneting svetaing

Seminarg paskaihg konsultacij q
tdvamso aukletoj 11 padej ej oms
organizavimas pedagogine, psichologine
ir ekologine tema.

Spalio men. -
lapkridio
men.

Sausio men.

BalandZio -
geguies men.

Nuolat gr[Zus
i5 seminaro,
metodinirl
pasitarimrl
metu
Nuolat

Nuolat

Po ivykusirtr
renginirl

A. Rastauskien€

Graiina Imbrasien€
Nijole Se5toke
Pavaduotojas ugdymui

Janina Sulciene

Nijole Valiene
Elvyra DidZiokiene

SandraPavydyte

Pavaduotojas ugdymui

Pavaduotojas ugdymur

Pavaduotojas ugdymui

Pavaduotojas ugdymui'

Pavaduotojas ugdymui
Pedagogai

Pavaduotojas ugdymui,
Direktorius
Psichologas, spec. pedagogas,
logopedas
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