PATVIRTINTA
Panevėžio lopšelio-darželio ,,Sigutė“
direktoriaus 2017-12-29
įsakymu Nr. V.1.6/ 120
PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SIGUTĖ“
METINĖS VEIKLOS PLANAS 2018 M.
2018 M.VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS
Įstaigos veiklos kokybės gerinimas.
Vaikų sveikatos stiprinimas ir saugumo užtikrinimas.
Lopšelio –darželio ir šeimų partnerystė.
TIKSLAS:
Siekti ugdymo(si) kokybės tobulinant ugdymo(si) procesą ir ugdymo(si) turinį, įtraukiant į vaikų ugdymą(si) tėvus, kuriant edukacines
aplinkas, įgyvendinant sveikos gyvensenos programą, tobulinant darbuotojų profesines kompetencijas.
UŽDAVINIAI:
1. Gerinti ugdymo kokybę užtikrinant sėkmingą ugdymo proceso organizavimą, tobulinant ugdymo vadybą (planavimą, organizavimą)
orientuojantis į vaiką ir jo poreikius.
2. Kurti saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką, stiprinti vaikų sveikatą, didinti fizinį vaikų aktyvumą taikant patrauklius veiklos metodus, būdus
ir priemones.
3. Plėtoti lopšelio-darželio ir šeimos partnerystę, ieškoti ir įgyvendinti įvairesnes kūrybiškumo, bendradarbiavimo išraiškas.
4. Tobulinti darbuotojų kompetencijas.
Eil.
Nr.
1.

2.

Priemonės
METODINIS SUSIRINKIMAS
2018 m. metinio veiklos plano pristatymas, aptarimas.

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDIS
Emocinio intelekto skatinimas – visuminės vaiko sveikatos
sudėtinė dalis.

Vykdytojai
Darbo grupė,
pavaduotoja ugdymui
L. Zubkienė
Direktorė
B. Laureckienė,
direktorės

Įgyvendinimo
terminai
2018 m. sausio mėn.

2018 m.
vasario – kovo mėn.

Laukiamas rezultatas
Sudaryto metinio veiklos
plano įgyvendinimas.

Pateikiama priemonių ir
būdų
sistema
ikimokyklinio
amžiaus

Pranešimas: Emocinio intelekto ugdymas ikimokyklinia me
amžiuje.
Vaikų elgesio ir emocijų problemos (seminaro tęsinys II dalis)
,,Aš galiu padėti“
Praktinė veikla (diskusija):
R. Kundrotaitės ir D. Janikūnienės atvirų veiklų stebėsena.

3.

METODINIS SUSIRINKIMAS – APSKRITAS STALAS
Tėvai – aktyvūs ugdymo(si) proceso dalyviai.
Ugdytinių tėvų bendruomenės savivaldos institucijos ,,Tėvų
klubas“ sukūrimas

Visuotinis tėvelių susirinkimas būsimiems priešmokyklinukams.

Visuotinis tėvelių susirinkimas naujai atvykusiems vaikams ir
būsimiems lopšelinukams.

pavaduotoja ugdymui
L. Zubkienė,
priešmokyklinio
ugdymo pedagogė
R. Norvaišienė
D. Jankūnienė
Direktorė
B. Laureckienė,
direktorės
pavaduotoja ugdymui
L. Zubkienė ir kiti
įstaigos pedagogai
Direktorės
pavaduotoja ugdymui
L. Zubkienė
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai,
tėvai

vaikų
emocinio
(jausminio)
intelekto
ugdymo plėtotei.

2018 m.
vasario - kovo mėn.

Aptartos
orientuos
tobulinti
procesą

galimybė s
pedagogą
ugdomąjį

2018 m.
balandžio mėn.

Efektyvus
tėvų
ir
pedagogų bendravimo ir
bendradarbiavimo
užtikrinimas,
iškilus ių
problemų sprendimas.

Direktorė
B. Laureckienė,
pavaduotoja ugdymui
L. Zubkienė,
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai,
tėvai

2018 m. balandžio
mėn.

Tikslingos informac ijo s
aktualiais
klausima is
pateikimas.
Trumpa
priešmokyklinio ugdymo
programos apžvalga.

Direktorė
B. Laureckienė,
pavaduotoja ugdymui
L. Zubkienė,
ikimokyklinio
ugdymo pedagogai,
tėvai

2018 m. rugpjūčio
mėn. pab.

Tėvai
susipažins
su
įstaigos
prioriteta is,
svarbia
informac ija.
Susipažins su būsima
grupe.

Praktinė veikla:
I.Adamonienės ir S. Buziliauskienės atvirų veiklų stebėsena.

Direktorė
B. Laureckienė,
direktorės
pavaduotoja ugdymui
L. Zubkienė ir kiti
įstaigos pedagogai

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDIS
Šeimos ir ugdymo institucijos būdų ir metodų dermės
paieškos vaiko asmenybės formavimui(si)

4.

METODINIS SUSIRINKIMAS
Pranešimas: IKT, interaktyvių ugdymo priemonių, kompiuter inių
mokomųjų programėlių panaudojimas ugdymo(si) procese.

2018 m.
gegužės mėn.
Direktorė
B. Laureckienė
Direktorės
pavaduotoja ugdymui
L. Zubkienė
ikimokyklinio
ugdymo pedagogė
R. Kundrotaitė

Praktinė veikla:
V. Mondeikienės ir E. Vaitkuvienės atvirų veiklų stebėsena.

SEMINARAS
,,Besimokanti ikimokyklinio ugdymo mokykla“
1 sesija
Lyderystė ir besimokanti mokykla. Gera mokykla =
kūrybiškumas ir bendradarbiavimas. T. Gordon metodiką,
sprendžiant problemas, nustatant problemos šeimininką.
Taip pat Suomijos ir Anglijos ikimokyklinio ir pradinio
ugdymo
ypatumus. Diskusijos
apie
ikimokyklinio,

2018 m.
balandžio – gegužės
mėn.

Direktorė
B. Laureckienė,
direktorės
pavaduotoja ugdymui
L. Zubkienė ir kiti
įstaigos pedagogai

Pavaduotoja ugdymui

Aptartos
orientuos
tobulinti
procesą.

galimybė s
pedagogą
ugdomąjį

Informacijos apie šeimos
ir institucijos aktyvių
būdų ir metodų taikymą
pateikimas.

2018m.
rugsėjo – spalio mėn.

Gerosios patirties sklaida

2018 m.
spalio – lapkričio
mėn.

Pedagogės susipažins su
kolegių gerąja patirtimi,
panaudos idėjas savo
darbe.

2018 m.
balandžio mėn.

Gerosios
patirties,
naudingos informac ijo s
bendruomenei sklaida.

priešmokyklinio ir pradinio ugdymo sąsajas, bendrus atspirties
taškus. (teorija 1,5 val., praktinis darbas 2 val. namų darbai 1 val.)

2 sesija.
Smalsumo
ir
tyrinėjimo
skatinimas
ugdymo
procese. Kūrybiškumo
ugdymas
atsižvelgiant
į
skirtingus vaikų ugdymosi poreikius (teorija 1,5 val., praktinis
darbas 2 val. namų darbai 1 val.)

L. Zubkienė,
priešmokyklinio
ugdymo pedagogė
Z. Satkauskienė,
specialistai iš Beržų,
Saulėtekio
progimnazijų,
kaimyninių mokyklų
1 klasių mokytojos

3 sesija.
Tėvų įsitraukimas į ugdymo(si) procesą. Mokyklos ugdymo
problemų medžio kūrimas. Seminaro refleksija. (teorija 1
val., praktinis darbas 2 val., namų darbai 1,5 val.)

2018 m.
birželio mėn.

2018 m.
rugpjūčio mėn.

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDIS
Šiuolaikinių
technoinovacijų
panaudojimo
reikšmė
kasdieninėje ugdomojoje veikloje ir neformaliajame ugdyme

2018 m.
rugsėjo mėn.

Modernių kompiuter inių
technologijų taikymas ir
panaudojimas
ugdomajame procese.

Ikimokyklinio
ugdymo pedagogė
E. Brazauskienė

2018 m.
lapkričio mėn.

Naudingos informac ijo s
pedagogams perteikimas.

direktorės
pavaduotoja ugdymui

2018 m.
gruodžio mėn.

Pasidalijimas
pedagoginėmis žinio m is,

Direktorė
B. Laureckienė
5.

METODINIS SUSIRINKIMAS
Pranešimas:
,,Itin jautraus vaiko sindromas“

Diskusija:
Pedagogų vestų atvirų veiklų analizė.

L. Zubkienė ir kiti
įstaigos pedagogai

6.

patirtimi,
ugdomosios
aspektai

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDIS
2018 m. veiklos rezultatai.
2019 m. veiklos įžvalgos.

Direktorė
B. Laureckienė

2018 m.
gruodžio mėn.

PROJEKTAI
Ilgalaikis lopšelio-darželio projektas
,,Augu sveikas“

J. Ramoškienė,
R. Macijauskienė,
D. Jankūnienė
A. Binkienė.

2018 m.

Sveikatinimo projektas iš prioriteto ,,Vaikų sveikatos stiprinimas
ir sveikos gyvensenos ugdymas“.
„Stiprus ir sveikas turi augti kiekvienas vaikas“

,,Pasakų skaitymas ankstyvajame amžiuje“ ( lopšelio grupės)

Trumpalaikiai lopšelio – darželio projektai
,,Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę“ (l/d ,,Sigutė“ ir
socialinis partneris Gamtos mokykla)

A. Čebatoriūnienė,
R. Kundrotaitė,
R. Gindvilienė,
R. Norvaišienė,
V. Mondeikienė,
S. Buziliauskienė,
M. Zajankauskienė

2018 m.

tobulintini
veiklos

Pasiekti
užsibrė žti
ugdomosios
veiklos
tikslai ir numatomi siekiai
ateinantiems metams.
Projekto
tarptautiniu,
respublikiniu,
ugdymo
mastu.

sklaida
miesto
instituc ijų

Visuomenės
sveikatos
rėmimo
specialios io s
programos sveikatinimo
projektas.
Galima s
projekto finansavima s.
Glaudus
bendradarbiavimas
su
socialiniais
partneriais,
tėvais.

M. Zajankauskienė,
V. Rimkuvienė,
I. Krištanavičiūtė

2018 m.

Projekto medžiaga bus
pateikta
įstaigos
internetinėje svetainėje,
elektroniniame dienyne.

R. Macijauskienė
L. Zubkienė

2018 m.
sausio – balandžio
mėn.

Projekto medžiaga bus
pateikta
įstaigos

,,Spalvų terapija“

D. Janikūnienė,
R. Pilinkienė,
A. Valiukienė
E. Šukienė

2018 m.
kovo – balandžio
mėn.

Padėkos savaitė

Z. Satkauskienė,
R. Norvaišienė

2018 m.
birželio mėn.

Sveikatos savaitė

D. Povilaitienė,
R. Gindvilienė ,
E. Vaitkuvienė

2018 m.
rugsėjo mėn.

,,Vaistinės žolelės“

R. Norvaišienė,
V. Mondeikienė

2018 m.
kovo pab.

,,Augu su pasaka“

R. Kundrotaitė,
I. Adamonienė

internetinėje svetainėje,
elektroniniame dienyne.
Vaikai išmoks skirti
spalvas,
gebės
jas
įvardinti,
nusakys
platesnį spalvų spektrą.

Bus užtikrintas vaikų
kūrybinis
ugdymas,
sveika gyvensena, fizinis
aktyvumas.

Vaikai stiprins fizinę ir
psichinę sveikatą.

Grupių projektai

,,Spalvotų gėlyčių istorijos“

7.

TIRIAMOJI VEIKLA
Emocinio (jausminio) intelekto
amžiuje empirinis tyrimas.

ugdymo

ikimokyklinia me

direktorės
pavaduotoja ugdymui
L. Zubkienė,

2018 m.
sausis-balandis,
birželis- liepa
2018 m.

Tyrimo
medžia ga,
rezultatų pateiktis.

8.

Ugdytinių pasiekimų vertinimas įvairiais amžiaus tarpsniais.

M. Zajankauskienė,
V. Rimkuvienė

2018 m.

Paruoš aprašus vaikams
įvairiems
amžiaus
tarpsniams.

Respublikinis bendradarbiavimo projektas ,,Mes Sigutės”

Administracija,
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

2018 m.

Sudaryti
bendradarbiavimo
sutartis su
Lietuvos
lopšeliais - darželia is
,,Sigutė“.
Gerosios
patirties sklaida.

AKCIJOS
Laisvės gynėjų diena- Sausio 13 oji.
iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“

,,Trispalvėmis saulutėmis papuošime medelį“

Visuotinė pilietinė

direktorės
pavaduotoja ugdymui
L. Zubkienė

2018 m.
sausio mėn.

A. Valiukienė,
R. Pilinkienė,
D. Janikūnienė

2018 m.
sausio mėn.

,,Išmainyk rūbą, daiktą, žaislą“

J. Ramoškienė,
D. Jankūnienė,
R. Macijauskienė

2018 m.
kovo mėn.

,,Auginkime gerumo medį“

Z. Satkauskienė

2018 m.
kovo – balandžio
mėn.

,,Sigutės žalioji palangė“

I.Adamonienė,
E. Vaitkuvienė
R. Gindvilienė

2018 m.
kovo – birželio mėn.

Vaikai tobulins
savo
gebėjimus, stiprins fizinę
ir psichinę sveikatą.

,,Įžiebk gerumo kibirkštėlę“

M. Zajankauskienė,
V. Rimkuvienė

2018 m.
balandžio mėn.

R. Macijauskienė,
L. Zubkienė

2018 m.
gegužės – spalio
mėn.

R. Kundrotaitė
R. Gindvilienė

2018 m. rugsėjo
mėn.

J. Ramoškienė,
R. Macijauskienė

2018 m.
spalio 4 d.

,,Salotų ruduo“

D. Janikūnienė,
R. Pilinkienė,
A. Valiukienė

2018 m.
spalio mėn.

Pyragų diena. ,,Kepam!“

E. Brazauskienė,
D. Povilaitienė,

2018 m.
lapkričio mėn.

V. Mondeikienė,
R. Norvaišienė,
S. Buziliauskienė,
R. Kundrotaitė
A. Čebatoriūnienė

2018 m.
lapkričio mėn.

,,Auginkime kartu“

,,Rieda ratai rateliukai“ (diena be automobilio)
,,Aš saugus, kai tu šalia“ (Pasaulinės gyvūnų dienos minėjimas)

Europos sveikos mitybos diena

Gerės vaikų saviraiška,
komunikavimo įgūdžiai.

9.

ŠVENTĖS, PRAMOGOS
Atsisveikinimas su eglute

S. Buziliauskienė,
V. Mondeikienė

2018 m.
sausio mėn.

Trijų kartų vakaronė

S. Buziliauskienė,
Z. Satkauskienė,
K. Grėbliūnienė,
V. Mondeikienė

2018 m.
sausio mėn.

Užgavėnių šventė darželyje ,,Žiema, žiema, lauk iš kiemo!“

V. Mondeikienė,
S. Buziliauskienė

2018 m.
vasario mėn.

Vasario 16 – oji ,,Lietuvos gimtadienis“

E. Brazauskienė,
A. Binkienė,
V. Mondeikienė,
S. Buziliauskienė

2018 m.
vasario mėn.

Kaziuko kermošius. ,,Sveikas maistas – sveiki mes“

R. Norvaišienė,
D. Povilaitienė,
I. Adamonienė
V. Mondeikienė,
S. Buziliauskienė

2018 m.
kovo mėn.

Vaikų Velykėlės

V. Mondeikienė,
S. Buziliauskienė,
D. Janikūnienė,
R. Pilinkienė

2018 m.
balandžio mėn.

D. Povilaitienė,
R. Gindvilienė,

2018 m.
gegužės mėn.

Sporto renginys „Su mama ir tėveliu man sportuot labai smagu“

Vaikai tobulins
savo
gebėjimus, stiprins fizinę
ir psichinę sveikatą.

Gerės vaikų saviraiška,
komunikavimo įgūdžiai

V. Mondeikienė,
S. Buziliauskienė
Šventiniai renginiai motinos, Tėvo, Šeimos dienai (atskiri grupių
pasirodymai)

Priešmokyklinukų išleistuvės

Sportinis renginys
,,Aš ir Tu – Mes visi kartu!“

Vandens diena

Grupių auklėtojos ,
muzikos mokytojos

2018 m.
gegužės mėn.

Z. Satkauskienė,
R. Norvaišienė
V. Mondeikienė,
S. Buziliauskienė

2018 m.
gegužės mėn.

R. Macijauskienė,
L. Zubkienė

2018 m.
gegužės mėn.

E. Brazauskienė,
A. Binkienė

Adventinė popietė
Žibintų šventė

D. Jankūnienė,
V. Mondeikienė

Trijų kartų vakaronės

Priešmokyklinės
grupės

Kalėdiniai renginiai

Visos grupės

2018 m.
birželio mėn.

2018 m.
lapkričio mėn.

2018 m.
lapkričio mėn.

2018 m.
gruodžio mėn.

10.

KONKURSAI, PARODOS
Panevėžio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų foto
nuotraukų paroda ,,Su šeima sportuot smagu“

,,Advento kalendoriai“ (Panevėžio miesto darželių paroda)
11.

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS
Paskaitos, seminarai lopšelyje-darželyje pasirinkta tema
Psichologė Justina Gervytė ,,Iššūkiai šiuolaikiniam ugdymui
L. Laurinčikienė ,,Z kartos vaikai“

R. Kundrotaitė,
A. Binkienė

2018 m.
rugsėjo mėn.

J. Ramoškienė,
R. Macijauskienė
Direktorė
B. Laureckienė
pavaduotoja ugdymui
L. Zubkienė

2018 m.
lapkričio mėn.
Pagal poreikį

Pedagogų veiklos vertinimo ir įsivertinimo ataskaitos pildymas ir
metinis pokalbis (aptarimas su vadovu)

Direktorė
B. Laureckienė,
direktorės
pavaduotoja ugdymui
L. Zubkienė

Pedagogai ir kiti specialistai kaupia savo kompetencijos aplankus

Pedagogai

Visus metus

Grupių auklėtojos

Kaskart grįžus iš
seminarų

Grupių auklėtojos
pavaduotoja ugdymui

Pagal galimybę

Informacijos iš seminarų, kvalifikacinių renginių
kolegoms.

2018 m. sausio mėn.

Žinių įsisavinimas
pritaikymas darbe.

ir

Pedagogai įsivertins savo
veiklą.

Pedagogai atsakingi
profesinį tobulėjimą.

už

perdavimas

Parengti ir rašyti straipsnius pedagogine, psichologine,
sveikatinimo tema ir talpinti aprašus populiariuose žurnaluose,
leidiniuose.

Renginiai ir išvykos darželio bendruomenei
Iniciatyvinė grupė

Pagal susitarimus

Seminaru
medžiago s
perteikimas,
idėjų
panaudojimas savo darbe.
Bus vykdoma sklaida
apie įstaigos gyvenimą.

Teigiamo
kūrimas.

mikroklima to

12.

13.

UGDANČIOSIOS APLINKOS TOBULINIMAS
Edukacinės aplinkos atnaujinimas
žaislais ir
priemonėmis.

Direktorė
B. Laureckienė
pavaduotoja ugdymui
L. Zubkienė,
grupių auklėtojos

Visus metus

Visose grupėse
sukurtos palankios
ugdymosi sąlygos.

Metodinės literatūros, metodinių priemonių papildymas
pedagogėms, specialiajai pedagogei, logopedėms.

Direktorė
B. Laureckienė
pavaduotoja ugdymui
L. Zubkienė,
grupių auklėtojos

Visus metus

Aprūpinta
priemonėmis.

Naujų kompiuterių įsigijimas. Mokomųjų kompiuterinių
programų išteklių papildymas.

Direktorė
B. Laureckienė
pavaduotoja ugdymui
L. Zubkienė

Visus metus

Įdomesnis
ir
patrauklesnis
ugdymo
turinys,
pedagogių
kompetencijos
tobulinimas.

Direktorė
B. Laureckienė
pavaduotoja ugdymui
L. Zubkienė

2018 m.
vasario,
gegužės, spalio

Dokumentacijos
tvarkymas
atitinka
reglamentuojančius
dokumentus.

ugdymo

UGDOMOJO PROCESO STEBĖSENOS PLANAS
Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių dienynų, ilgalaik io,
trumpalaikio (savaitinių grupių) planų ir kitos dokumentac ijos
tvarkymo patikra (vaikų lankomumo žiniaraščiai, pažymos)

Vaikų ugdymo(si) pasiekimų vertinimo dokumentų patikra.

Direktorė
B. Laureckienė
pavaduotoja ugdymui
L. Zubkienė

2018 m.
balandžio,
spalio

Direktorė
B. Laureckienė

2018 m.

ugdymo

Vaikų adaptacija. Tėvų ir pedagogių bendradarbiavimas šiuo
laikotarpiu.

pavaduotoja ugdymui
L. Zubkienė

rugsėjo-spalio mėn.

Elektroninės sistemos ,,Mūsų darželis“
panaudojimas ugdomajame procese.

Direktorė
B. Laureckienė
pavaduotoja ugdymui
L. Zubkienė

Iki rugsėjo mėn.
mokymąsis,
praktikavimas,
duomenų suvedimas
Pilnai startuos nuo
2018 m.
rugsėjo 1 d.

Direktorė
B. Laureckienė
pavaduotoja ugdymui
L. Zubkienė

Pagal numatytą
priemonių planą.

Direktorė
B. Laureckienė
pavaduotoja ugdymui
L. Zubkienė
atestacinė komisija

2018 m.

naudojimas.

IKT

Atvirų veiklų stebėsena.

Pedagoginės veiklos atitikimas siekiamai kvalifikac ine i
kategorijai. K. Grėbliūnienės, R. Kundrotaitės pedagoginė veikla.

14.

BENDRADARBIAVIMAS SU SOCIALINIAIS
PARTNERIAIS
Bendradarbiavimas su ikimokyklinių įstaigų darbuotojų
asociacija „Sveikatos želmenėliai“, ,,Sveika mokykla“
Bendradarbiavimas su Panevėžio miesto mokyklomis, pradinių
klasių mokytojomis.

Lengvesnė
vaikų
adaptacija grupėje.

Pedagogų IKT
kompetencijos
tobulinimas. Ugdymo
turinio kokybės
užtikrinimo garantas.

Aptartos
orientuos
tobulinti
procesą.

galimybė s
pedagogą
ugdomąjį

Aukštesnės
kvalifikacinės kategorijos
siekimas.

Grupių auklėtojos
pavaduotoja ugdymui

2018 m.

Direktorė
B. Laureckienė
pavaduotoja ugdymui
L. Zubkienė,
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

Visus metus

Direktorė

Visus metus

Bendra kryptinga veikla
padės tikslingai
prisidėti prie mokymosi
kokybės kėlimo.
Tėvai susipažins su
mokyklų veikla, teiks
pasiūlymus, bendraus su
mokytojais.

Bendradarbiavimas su Panevėžio miesto bei šalies Sigučių
ikimokyklinėmis ugdymo įstaigomis.

Bendradarbiavimas su Panevėžio Gamtos mokykla bei kt.
įstaigomis (policija, biblioteka ir t.t.)

B. Laureckienė
pavaduotoja ugdymui
L. Zubkienė,
pedagogai
pavaduotoja ugdymui
L. Zubkienė,
pedagogai

SUDERINTA
Mokytojų tarybos pirmininkė
Protokolas 2017-12-27 Nr. 30

Berutė Laureckienė

SUDERINTA
Lopšelio-darželio tarybos pirmininkė
Protokolas 2017-12-14 Nr. 7

Mila Zajankauskienė

Sudaromos galimybės
neformaliam
bendravimui,
gerosios darbo patirties
skleidimui.
Visus metus

