PATVIRTINTA
Panevėžio lopšelio-darželio ,,Sigutė“
direktoriaus 2019 m. sausio 16 d.
įsakymu Nr. V.1.6/10

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SIGUTĖ“
METINĖS VEIKLOS PLANAS 2019 M.
2019 M.VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS
Įstaigos veiklos kokybės gerinimas, inovatyvių ugdymo(si) priemonių diegimas (STEAM, naratyvinis žaidimas ir kt.)
Vaikų sveikatos stiprinimas ir saugumo užtikrinimas- saugi, į vaiką orientuota emocinė aplinka – vaiko individualių gebėjimų ugdymas orientuotas
į vaiko amžių ir jo pasiekimus.
Lopšelio –darželio, socialinių partnerių, šeimų ir kitų ugdymo įstaigų bendruomeniškumo ugdymas.
TIKSLAS
Siekti ugdymo(si) kokybės, taikant aktyvias ugdymo(si) strategijas, įtraukiant į vaikų ugdymą(si) tėvus, kuriant edukacines aplinkas,
įgyvendinant sveikos ir saugios gyvensenos programą, prevencinę programą, tobulinant darbuotojų profesines kompetencijas.
UŽDAVINIAI:
1. Gerinti ugdymo kokybę per aktyvių ugdymo(si) strategijų taikymą, diegiant šiuolaikiškus, inovatyvius ugdymo(si) būdus (STEAM,
naratyvinis žaidimas ir t.t.)
2. Kurti edukacines aplinkas lauke, siekiant paįvairinti vaikų fizinį aktyvumą ir stimuliuoti emocinę sveikatą.
3. Skatinti (tėvų, vaikų, įstaigos darbuotojų, socialinių partnerių, Sakartvelos (Gruzijos) lopšeliu-darželiu Nr. 23 „Babasko“ lopšeliu-darželiu;
Lietuvos lopšelių-darželių, turinčių vardą „Sigutė“, Radviliškio lopšeliu-darželiu „Kregždutė“) bendruomeniškumą, plečiant socialinę partnerystę
tarptautiniu lygmeniu, aktyvinant „Tėvų klubo“ veiklą ir įtraukiant juos į neformalias veiklas.
4. Atnaujinti lopšelio-darželio ugdymo (si) programą „Vaikystės karuselė“.
5. Tobulinti darbuotojų kompetencijas.
Eil. Nr.
1.

Priemonės
METODINIS SUSIRINKIMAS
2019 m. metinio veiklos plano pristatymas, aptarimas.

Vykdytojai
Darbo grupė,
direktorės
pavaduotoja
ugdymui

Įgyvendinimo
terminai
2019 m.
sausio mėn.

Laukiamas rezultatas
Įgyvendintas 2019 m.
metinės veiklos planas.

L. Zubkienė
Pranešimas
„Ugdymas lauke – emociškai ir fiziškai sveikas ir laimingas
vaikas . Edukacinių aplinkų kūrimas“

D. Povilaitienė,
D. Jankūnienė

2019 m.
vasario mėn.

Plačiau susipažins su
lauko
pedagogikos
iššūkiais.

Praktinė veikla
„Tėvų klubo“ iniciatyva suorganizuota šeimų sveikatinimo
veikla lauke.

Vyresnių
ikimokyklinių ir
priešmokyklinių
grupių pedagogai

2019 m.
sausio-vasario mėn.

Pateikiama priemonių ir
būdų sistema sveiko ir
laimingo vaiko ugdymui,
sveikatinimo stiprinimui.

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDIS
Pranešimas
Lauko darželis. Veikla lauke visais metų laikais.
13.00 val. pedagogams; 17.30 val. tėvams

Direktorė
B. Laureckienė;
lektorė Kristina
Navaruckytė

2019 m.
vasario mėn.

Bendruomeniškumo ir
partnerystės ugdymas.

Priešmokyklinių
grupių pedagogai
Z. Satkauskienė,
G. Oksienė,
J. Ramoškienė,
R. Norvaišienė
Mokomosiospatyriminės grupės
dalyviai:
R. Kundrotaitė,
A.Binkienė,
J. Ramoškienė,
D. Povilaitienė,
E. Vaitkuvienė

2019 m.
kovo mėn.

Pateikiama priemonių ir
būdų sistema su elgesio ir
emocijų
problemų
turinčiais ikimokyklinio,
priešmokyklinio amžiaus
vaikais.

2019 m.
kovo mėn.

Tyrimo
medžiaga,
rezultatų pateiktis.

Praktinė veikla
Veiklų lauke stebėsena

2.

METODINIS SUSIRINKIMAS
Pranešimas
*„Efektyvesnio bendravimo paieškos su vaikais, turinčiais
elgesio ir emocijų problemų“.

* Lopšelio-darželio ugdymo (si) programos
„Vaikystės karuselė“ projekto pristatymas

L.Zubkienė

Pranešimas
„Emocinio (jausminio) intelekto ugdymas ikimokykliniame
amžiuje“. Tėvų ir pedagogų empirinio tyrimo duomenų
pateiktys

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
L. Zubkienė,
V. Lideikienė,
I. Krikštanavičiūtė

Praktinė veikla (diskusija):
R. Norvaišienės, R. Pilinkienės ir R. Kundrotaitės atvirų
veiklų stebėsena.

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDIS
Emocinis intelektas ir asmeninis efektyvumas. Emocinis
raštingumas. Priemonių, skirtų vaikų emocinio intelekto
ugdymui, emocinio saugumo skatinimui, pristatymas

2019 m.
kovo mėn.

Aptartos
orientuos
tobulinti
procesą.

galimybės
pedagogą
ugdomąjį

2019 m.
kovo mėn.

Pateikiama priemonių ir
būdų
sistema
ikimokyklinio amžiaus
vaikų
emocinio
(jausminio)
intelekto
ugdymo plėtotei.

2019 m.
rugsėjo-spalio mėn.

Susipažins ir pritaikys
ugdomajame
procese
inovatyvias ugdymo(si)
strategijas.

Direktorė
B. Laureckienė

Pranešimas
Tai, ko nematome akimis
Praktinė veikla
M. Miknevičiūtės ir R. Gindvilienės veiklos stebėsena.
VGK veiklos analizė.
3.

METODINIS SUSIRINKIMAS -DISKUSIJA
Per kompetencijų ugdymą, inovatyvių ugdymo strategijų
taikymą - į sėkmingą, šiuolaikinę asmenybę.

M. Miknevičiūtė,
R. Gindvilienė
B. Laureckienė
M. Zajankauskienė
Direktorės
pavaduotoja
ugdymui
L. Zubkienė
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

Pranešimas
Ikimokyklinio amžiaus vaikų aplinkosauginių nuostatų
formavimas pasitelkiant liaudies išmintį, papročius,
tradicijas.
Visuotinis tėvų susirinkimas būsimiems priešmokyklinukams.

Visuotinis tėvų susirinkimas naujai atvykusiems vaikams ir
būsimiems lopšelinukams.

Praktinė veikla:
E.Brazauskienės, I. Adamonienės ir L. Zubkienės atvirų
veiklų stebėsena.

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDIS
Įstaigos kultūros stiprinimas puoselėjant bendruomenę
vienijančias vertybes.

R. Macijauskienė,
L. Zubkienė

2019 m.
rugsėjo-spalio mėn.

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

2019 m.
gegužės mėn.

Tikslingos informacijos
aktualiais
klausimais
pateikimas.
Trumpa
priešmokyklinio ugdymo
programos apžvalga.

2019 m.
rugpjūčio mėn.

Tėvai susipažins su
įstaigos
prioritetais,
svarbia
informacija.
Susipažins su būsima
grupe.

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

Direktorė
B. Laureckienė,
direktorės
pavaduotoja
ugdymui
L. Zubkienė

Direktorė
B. Laureckienė

2019 m.
spalio mėn.

2019 m.
spalio mėn.

Aplinkosauginių
nuostatų diegimas
ugdomajame procese.

Aptartos
orientuos
tobulinti
procesą.

galimybės
pedagogą
ugdomąjį

Bendruomeniškumo,
kompetencijų ir vertybių
ugdymas, stiprinimas.

Pranešimas
Kaip „uždegti“ bendruomenės narius. Efektyvūs būdai,
metodai, priemonės.
Tyrimas
Ko aš tikiuosi iš savęs ir kitų.
Diskusija. Tyrimo duomenų apibendrinimas

4.

METODINIS SUSIRINKIMAS
Vaikų lankomumo analizė: priežastys, sprendimo būdai.
Pranešimas
Tėvų įsitraukimas į ugdomąjį procesą. Kuo tai naudinga
vaikams?
Praktinė veikla:
S. Mikonienės ir E. Šukienės atvirų veiklų stebėsena.

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDIS
2019 m. veiklos rezultatai.
2020 m. veiklos įžvalgos.

E. Vaitkuvienė,
D. Povilaitienė
Socialinis pedagogas
V. Lideikienė,
Specialusis
pedagogas
I. Krištanavičiūtė
Logopedai
M. Zajankauskienė,
V. Rimkuvienė
Direktorės
pavaduotoja
ugdymui
L. Zubkienė,
Z. Satkauskienė,
G. Oksienė
Direktorė
B. Laureckienė,
direktorės
pavaduotoja
ugdymui
L. Zubkienė
Direktorė
B. Laureckienė
direktorės
pavaduotoja
ugdymui
L. Zubkienė
VGK komisija

2019 m. spalio mėn.

2019 m.
lapkričio mėn.

2019 m.
lapkričio mėn.

2019 m.
gruodžio mėn.

Tyrimo
medžiaga,
rezultatų pateiktis.

Analizės apie vaikų
lankomumą pateikimas.
Nelankymo priežastys,
sprendimo būdai.

Įsijungs
dalyvaus
procese.

ir
aktyviai
ugdomajame

Pedagogės susipažins su
kolegių gerąja patirtimi,
panaudos idėjas savo
darbe.
Pasiekti
užsibrėžti
ugdomosios
veiklos
tikslai
ir
numatomi
siekiai
ateinantiems
metams.

5.

PROJEKTAI
Ilgalaikis lopšelio-darželio projektas
,,Augu sveikas“ (tęstinis)

Tarptautinis projektas su Sakartvelos Rustavi lopšeliudarželiu „Babasko“
„Kaip žaidžia pasaulio vaikai“

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

2019 m.

Projektų
sklaida
tarptautiniu,
respublikiniu,
miesto
ugdymo
institucijų
mastu.

B. Laureckienė
T. Baratašvili

2019 m.

Virtualių idėjų sklaida,
pasitelkiant šiuolaikines
technologijas.
Sakartvelos
vaikų
patirtys fotografijose ir
piešiniuose.
Parodos
įstaigoje, savivaldybėje,
respublikoje.

J. Ramoškienė,
R. Macijauskienė,
D. Jankūnienė

2019 m.

Projektų
sklaida
tarptautiniu,
respublikiniu,
miesto
ugdymo
institucijų
mastu.

E. Brazauskienė

2019 m.

Projektų
sklaida
tarptautiniu,
respublikiniu,
miesto
ugdymo
institucijų
mastu.

Tarptautinis projektas
„Oranžinio traukinio kelionė“

Tarptautinis projektas
„Vaiko kelias į gražią kalbą, gerą sveikatą, laimingą
gyvenimą“

Sveikatinimo projektas (iš prioriteto ,,Vaikų sveikatos
stiprinimas ir sveikos gyvensenos ugdymas“).

Darbo grupė
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

2019 m.

Visuomenės sveikatos
rėmimo
specialiosios
programos sveikatinimo
projektas.
Galimas
projekto finansavimas.
Glaudus
bendradarbiavimas
su

Trumpalaikiai lopšelio – darželio projektai
Projektas „Mūsų mažieji skraidantys draugai“
,,Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę“ (l/d ,,Sigutė“ ir
socialinis partneris Gamtos mokykla)
„Pasakos vaidmuo ankstyvojo amžiaus vaikų ugdyme“

socialiniais
tėvais.

partneriais,

R. Macijauskienė
L. Zubkienė
J. Ramoškienė,
Z. Satkauskienė
G. Oksienė
R. Norvaišienė
V.Rimkuvienė,
M. Zajankauskienė,
I. Krištanavičiūtė

2019 m.
sausio – balandžio
mėn.

E. Brazauskienė,
E. Vaitkuvienė

2019 m.
sausio mėn.

Projekto medžiaga bus
pateikta
įstaigos
internetinėje svetainėje,
elektroniniame dienyne.

D. Jankūnienė,
R. Pilinkienė

2019 m.
sausio-gegužės mėn.

Vaikai grupėje ir šeimose
ugdys
improvizacijos,
skaitymo įgūdžius.

2019 m.
lapkričio mėn.

Projekto medžiaga bus
pateikta
įstaigos
internetinėje svetainėje,
elektroniniame dienyne.
Projekto medžiaga bus
pateikta
įstaigos
internetinėje svetainėje,
elektroniniame dienyne

Grupių projektai
,,Raganaitės gimtadienis“

„Skaitymo medis“

„Žaidžiame pirštukų žaidimus“

D. Povilaitienė,
S. Buziliauskienė

2019 m.
vasario-gegužės
mėn.

Išmoks linksmai žaisti
pirštukais,
ugdys
kūrybiškumo ir savęs
pažinimo jausmą.

„Ir maistas, ir vaistas“

R. Norvaišienė,
R. Gindvilienė,
I. Adamonienė

2019 m.
kovo mėn.

Vaikai stiprins sveikos
gyvensenos ir mitybos
įgūdžius.

Žemės dienos kūrybinis projektas „Ką pasėsi – tą ir pjausi“

Z. Satkauskienė,
G. Oksienė

2019 m.
kovo mėn.

Bus ugdomas
savarankiškumo,
darbštumo įgūdis.

,,Sveiki dantukai“

R. Macijauskienė,
E. Šukienė,
S. Mikonienė

2019 m.
balandžio mėn.

Įgis žinių apie dantukus
ir jų priežiūrą.

A. Binkienė,
R. Kundrotaitė

2019 m.
gegužės mėn.

Vaikai išmoks skirti
spalvas,
gebės
jas
įvardinti,
nusakys
platesnį spalvų spektrą.

A.Valiukienė,
R. Pilinkienė,
D. Janikūnienė

2019 m.
rugsėjo mėn.

Bus užtikrintas vaikų
kūrybinis
ugdymas,
sveika gyvensena.

M. Zajankauskienė,
V. Rimkuvienė

2019 m.
balandžio mėn.

Tyrimo
medžiaga,
rezultatų pateiktis.

Ankstyvojo amžiaus vaikų (nuo 6 mėn. iki 5 metų) kalbos ir
pažintinių gebėjimų tyrimas DISCO metodu“

M. Zajankauskienė,
V. Rimkuvienė

2019 m.
birželio mėn.

Tėvų apklausos duomenų
apžvalga, analizė.

Vaiko poreikių tenkinimas ir tėvų dalyvavimas vaiko ugdyme

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
L. Zubkienė

2019 m.

Tėvų apklausos duomenų
apžvalga, analizė.

,,Spalvota pasaka“

„Rudenėlio pasakos“
6.

TIRIAMOJI VEIKLA
Priešmokyklinio amžiaus vaikų brandumo mokyklai tyrimas

Respublikinis bendradarbiavimo projektas ,,Mes Sigutės”
Bendruomeniškumo skatinimas

Administracija,
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

2019 m.

Glaudus
bendradarbiavimas
su
Lietuvos lopšeliais darželiais
,,Sigutė“,
Radviliškio
l/d
„Kregždutė“. Gerosios
patirties sklaida.

7.

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

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
L. Zubkienė,
ikimokyklinių ir
priešmokyklinių
grupių pedagogai

2019 m.
sausio mėn.

Bus ugdomi visuotinio
pilietiškumo įgūdžiai.

Ledo karalystė. Naratyvinis žaidimas „Alisa stebuklų šalyje“

Z. Satkauskienė

2019 m.
sausio mėn.

Vaikai taikys aktyvius
ugdymo
metodus,
interaktyvias ugdomąsias
priemones.

,,Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę“ (l/d ,,Sigutė“ ir
socialinis partneris Gamtos mokykla)
,,Globokime paukštelius“

R. Macijauskienė,
L. Zubkienė
D. Povilaitienė,
S. Buziliauskienė
D. Jankūnienė

2019 m.
sausio - kovo mėn.

Bus ugdomi globos,
rūpestingumo įgūdis bei
meilė gyvajai gamtai.

,,Nedegink žolės“

J. Ramoškienė,
R. Macijauskienė,
L.Zubkienė

2019 m.
gegužės mėn.

M. Zajankauskienė,
V. Rimkuvienė

2019 m.
gegužės mėn.

S. Buziliauskienė,
A. Binkienė,
R. Kundrotaitė

2019 m.
spalio 9 d.

D. Povilaitienė
R. Kundrotaitė
A. Binkienė

2019 m.
lapkričio mėn.

,,Įžiebk gerumo kibirkštėlę“

Pasaulinė pašto diena

,,Pyragų diena“

Visuotinė pilietinė

Gerės vaikų saviraiška,
komunikavimo įgūdžiai.

,,Papuoškim kiemo žaliaskarę“

8.

A. Valiukienė,
D. Janikūnienė,
R. Pilinkienė

2019 m.
gruodžio mėn.

Estetinio
suvokimo
skatinimas, kūrybiškumo
ugdymas

D. Jankūnienė

2019 m.
sausio mėn.

Vaikai
tobulins
inscenizacijos,
kūrybinius gebėjimus.

Vasario 16-oji. Lietuvos gimtadienis

S. Buziliauskienė,
V. Mondeikienė

2019 m.
vasario mėn.

Vaikai
ugdys
pilietiškumo, tautiškumo
įgūdžius.

Rytmetys „Iki žiemuže!“ (lopšelio grupės vaikai)

D. Janikūnienė,
A. Binkienė,
R. Kundrotaitė
S. Buziliauskienė

2019 m.
vasario mėn.

Kazimierinės. Kaziuko amatai

V. Mondeikienė,
S. Buziliauskienė
J. Ramoškienė,
Z. Satkauskienė

2019 m.
kovo mėn.

Miego diena

A. Binkienė,
V. Barauskienė,
R. Kundrotaitė,
R. Černiauskienė

2019 m.
kovo 21 d.

„Saulės palytėti“

E. Brazauskienė,
E. Vaitkuvienė

2019 m.
balandžio mėn.

ŠVENTĖS, PRAMOGOS
Žaidimas su šešėliais

Vaikai stiprins fizinę
sveikatą,
sveikos
gyvensenos įgūdžius.

Išvyka į galeriją „Pamatai“ bei UAB „Aukštaitijos vandenys“

R. Macijauskienė,
J. Ramoškienė

2019 m.

Išvyka į Raubonių (dinozaurų-drakonų ir milžiniškų vabalų)
parką.

Z. Satkauskienė,
G. Oksienė

2019 m. balandžio
mėn.

Sporto renginys

R. Gindvilienė,
E. Šukienė,
R. Norvaišienė,
S. Mikonienė ir kt.

2019 m.
balandžio-gegužės
mėn.

Šventiniai renginiai motinos, Tėvo, Šeimos dienai (atskiri Grupių auklėtojos ir
grupių pasirodymai)
muzikinio ugdymo
pedagogai

2019 m.
gegužės mėn.

Priešmokyklinukų išleistuvės

Z. Satkauskienė,
J. Ramoškienė,
R. Norvaišienė,
G. Oksienė,
V. Mondeikienė,
S. Buziliauskienė

2019 m.
gegužės mėn.

Išvyka su „Kiškučių“ grupės šeimomis į Tervetės parką.

E. Brazauskienė

2019 m.
gegužės mėn.

Žibintų šventė. „Papuoškim rudenį šviesomis“

D. Povilaitienė,
S. Buziliauskienė

2019 m.
lapkričio mėn.

Visos grupės

2019 m.
gruodžio mėn.

Kalėdiniai renginiai

Vaikai ugdysis pagarbos,
meilės bei tarpusavio
supratingumo jausmą.

9.

KONKURSAI, PARODOS
Žemės dienai paminėti paroda „Spalvotas sagų pasaulis“

A. Valiukienė,
D. Janikūnienė,
R. Pilinkienė

2019 m.
kovo mėn.

Kūrybinių darbų paroda „Velykų kiškučio batai“

A. Valiukienė,
D. Janikūnienė,
R. Pilinkienė

2019 m.
balandžio mėn.

Kūrybinių darbų paroda „Visuotinė šuns diena“

D. Povilaitienė,
R. Kundrotaitė,
A. Binkienė

2019 m.
balandžio 24 d.

J. Ramoškienė,
R. Macijauskienė
L. Zubkienė
Direktorė
B. Laureckienė,
pavaduotoja
ugdymui
L. Zubkienė,
Logopedė
metodininkė Mila
Zajankauskienė

2019 m.
gruodžio mėn.

Respublikinė kūrybinių darbų paroda „Kalėdų senelio batai“
10.

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS
Teorinė-praktinė respublikinė konferencija „Šiuolaikinio
vaiko lūkesčiai ir užduotys mokytojui“.

2019 m. lapkričio
mėn.

Gerės vaikų saviraiška,
meninė kompetencija.

Naujų žinių įgijimas ir
įsisavinimas bei
pritaikymas darbe.

Paskaitos, seminarai lopšelyje-darželyje pasirinkta tema
L. Laurinčikienė ,,Z kartos vaikai“

Direktorė
B. Laureckienė
pavaduotoja
ugdymui
L. Zubkienė

Žinių įsisavinimas
2019 m. bėgyje pritaikymas darbe.
(pagal poreikį)

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

Direktorė
B. Laureckienė,
direktorės
pavaduotoja
ugdymui
L. Zubkienė

2019m. vasario mėn.

ir

Pedagogai įsivertins savo
veiklą.

11.

Pedagogų ir kitų specialistų kompetencijos aplankų kaupimas

Pedagogai

Visus metus

Pedagogai atsakingi už
profesinį tobulėjimą.

Informacijos iš seminarų, kvalifikacinių renginių perdavimas
kolegoms.

Grupių auklėtojos

Kaskart grįžus iš
seminarų

Seminaru
medžiagos
perteikimas,
idėjų
panaudojimas
savo
darbe.

Straipsnių pedagogine, psichologine, sveikatinimo tema
parengimas ir rašymas bei aprašų talpinimas populiariuose
žurnaluose, leidiniuose.

Grupių auklėtojos
pavaduotoja
ugdymui

Pagal galimybę

Renginiai ir išvykos darželio bendruomenei

Iniciatyvinė grupė

Pagal susitarimus

UGDANČIOSIOS APLINKOS TOBULINIMAS

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

Edukacinės aplinkos atnaujinimas žaislais, inovatyviomis ir
kitomis ugdymo(si) priemonėmis.

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

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

Visus metus

Bus vykdoma sklaida
apie įstaigos gyvenimą.

Teigiamo mikroklimato
kūrimas.
Visose grupėse
sukurtos palankios,
inovatyvios ugdymosi
sąlygos.

Specialistų
kabinetai
aprūpinti
naujomis
ugdymo priemonėmis.
Visus metus

Naujų kompiuterių įsigijimas. Mokomųjų kompiuterinių
programų išteklių papildymas.

12.

UGDOMOJO PROCESO STEBĖSENOS PLANAS
Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių dienynų, ilgalaikio,
trumpalaikio (savaitinių grupių) planų ir kitos dokumentacijos
tvarkymo patikra (vaikų lankomumo žiniaraščiai, pažymos)
el. platformoje „Mūsų darželis“
Efektyvi VGK veikla, jos koordinavimas. Prevencinių
priemonių taikymas vaikams pagal poreikį

Vaikų ugdymo(si) pasiekimų vertinimo patikra el. dienyne
„Mūsų darželis“

Direktorė
B. Laureckienė
pavaduotoja
ugdymui
L. Zubkienė

Visus metus

Įdomesnis
ir
patrauklesnis
ugdymo
turinys,
pedagogų
kompetencijų
tobulinimas.

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
L. Zubkienė

2019 m.
vasario,
gegužės, spalio

Dokumentacijos
tvarkymas
atitinka
reglamentuojančius
dokumentus.

Direktorė
B. Laureckienė
ir komisija,
komisijos nariai
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
L. Zubkienė

2019 m.

2019 m.
spalio,
gegužės mėn.

Iškilusių
sprendimas.

problemų

Vaikų adaptacija. Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas
adaptaciniu laikotarpiu.

Direktorė
B. Laureckienė
pavaduotoja
ugdymui
L. Zubkienė

2019 m.
rugsėjo-spalio mėn.

Elektroninės sistemos ,,Mūsų darželis“, IKT, interaktyvių
ugdymo priemonių panaudojimas ugdomajame procese.
Dokumentų valdymo sistemos @vilys tobulinimas įstaigoje.

Direktorė
B. Laureckienė
pavaduotoja
ugdymui
L. Zubkienė
Sekretorė
J.Naravaitė

2019 m.

Direktorė
B. Laureckienė
pavaduotoja
ugdymui
L. Zubkienė

Pagal numatytą
priemonių planą.

Atvirų veiklų stebėsena.

Pedagoginės veiklos atitikimas siekiamai kvalifikacinei
kategorijai. R. Kundrotaitės pedagoginė veikla.

13.

BENDRADARBIAVIMAS SU SOCIALINIAIS
PARTNERIAIS
Bendradarbiavimas su ikimokyklinių įstaigų darbuotojų
asociacija „Sveikatos želmenėliai“, ,,Sveika mokykla“ ir kt.

Bendradarbiavimas su Panevėžio miesto mokyklomis,
pradinių klasių mokytojomis.

Lengvesnė
vaikų
adaptacija grupėje.

Pedagogų IKT
tobulinimas. Ugdymo
turinio kokybės
užtikrinimo garantas.

Aptartos
orientuos
tobulinti
procesą.

galimybės
pedagogą
ugdomąjį

2019 m.

Pasiekta
aukštesnė
kvalifikacinė kategorija.

Grupių auklėtojos,
direktorė,
pavaduotoja
ugdymui

2019 m.

Bendra kryptinga veikla
padės tikslingai
prisidėti prie mokymosi
kokybės kėlimo.

Direktorė
B. Laureckienė

Visus metus

Direktorė
B. Laureckienė
pavaduotoja
ugdymui
L. Zubkienė
atestacinė komisija

Tėvai susipažins su
mokyklų veikla, teiks

pavaduotoja
ugdymui
L. Zubkienė,
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai
Bendradarbiavimas su Panevėžio miesto, Radviliškio
lopšeliu-darželiu „Kregždutė“ bei šalies ikimokyklinėmis
ugdymo įstaigomis, turinčiomis vardą „Sigutė“; Sakartvelos
Rustavio miesto lopšeliu-darželiu „Babasko.“

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

pasiūlymus, bendraus su
mokytojais.

Visus metus
Direktorė
B. Laureckienė
pavaduotoja
ugdymui
L. Zubkienė,
pedagogai
ikimokyklinių ir
priešmokyklinių
grupių
pedagogai,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

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