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MISIJA UZtikrinti kokybi5k4 ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo

programq

igyvendinim4 patrauklioje edukacineje aplinkoje, uZtilsinti vaiko mokykling brand4, sveikat4 ir
saugum4, formuoti Seimos ir vaiko vertybines nuostatas, skatinti bendruomeni5kum4, puoseleti
tautos kulttr4.
VIZIJA Susitelkusi, demokatiSka ir k[rybi5ka lopSelio-darLelio ,,\Luoliukas" bendruomene
teikia kokybiSkas ikimokyklinio ir prie(mokyklinio ugdymo paslaugas, gristas pozityviu,
visapusi5ku poZi[riu i vaiko individualius pasiekimus ir poreikius bei Seimos llkesdius.

SIaur,rtT LOrSELIO-DARZE Lro,,4LIJoLIUKAS.,
IGWENDINIMO ANALIZE

2016 M. VEIKLOS PLANO

Visi lopSelio-darZelio bendruomenes nariai kryptingai dirbo siekdami 2016 m. pagrindiniq
lopSelio-darZelio veiklos tikslq ir uZdaviniq igyvendinimo. Siekiant igyvendinti uZsibreZtus tikslus

ir

uZdavinius, organizavome lop5elio-darZelio tarybos, mokytojq tarybos posedZius, mokytojq
metodines grupes susirinkimus.

l.Tikslas. Ikimokyklinio

-

ir

prielmokyklinio ugdymo turinio igyvendinimas. Teikiamq

paslaugg kokybGs gerinimas.
Priemond

UZdavinys
1.1. fgyvendinti
ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio

ugdymo
programas

Pasiektas rezultatas

. Ikimokyklinio ir
amZiaus vaikq pasiekimq ir paZangos
vertinimo modelio klrimas vadovaujantis
,,Ikimokyklinio amZiaus vaiko pasiekimq

prieSmokyklinio

1.1.1

apra5u".

Pedagogai ir kiti ugdytojai tikslingai
stobi vaikq ugdymosi pasiekimus,
paLangq, atpalista j,+ ugdymosi

poreikius, kryptingai

pritaiko
ikimokyklinio ugdymo(si) turini
vaikq grupei ir kiekvienam vaikui,
garantuoj a ugdymo(si) prieinamum4
ir kokybg, uZtikrina tgstinum4 bei

dermg tarp ikimokyklinio ir

prieSmokyklinio

ugdymo(si)

programq.

1.1.2. Kryptingo vaikq ugdymo/si proceso
metinio plano
savaitinio planavimo
tobulinimas pagal,,Ikimokyklinio amZiaus
vaikq pasiekimq apraS4".

ir

1.1.3. Ikimokyklinio amZiaus
pasiekimq apraSo praktinis

vaikq
taikymas

ugdymo procese.

1.1.4. Naujos ikimokyklinio

Grupiq ugdomosios veiklos
planavimas vykdomas remiantis

,,Ikimokyklinio amZiaus

vaikq

pasiekimq apraSu".

Pakoreguotas ir
tikslingai,
informatyviai taikomas vaiko
pasiekimq vertinimo apraSas.

ugdymo

Vykdomas ugdymas

programos,,Atradimq dZiaugsmas" turinio
analizavimas ir i gyvendinimas.
1.1.5. Kokybi5kq papildomq edukaciniq

Vyksta papildomi

paslaugq pletra.

vaikams: krepSinio

atitinka

ikimokyklinio ugdymo programas.

bDreliai.

ir

uZsiemimai
anglq kalbos

1.2.Integruoti
tevus

ir

socialinius
partnerius i
ugdymo

I.2.L Vaikq ugdymosi rezultatq

derinimo Ugdyiniq tevai itraukti
vaikq
modelio su tevais sukDrimas vadovaujantis
pasiekimq vertinim4, tolimesni
,,Ikimokyklinio amZiaus vaikq pasiekimq vaikq ugdym4.

i

apra5u".

turinio
igyvendinim4.

1.2,2. Atvirq durq savaites organizavimas.

Suteiktos galimybes susidaryti
platesng nuomong apie vaikq

ugdym4 lopSelyje-darLelyje,
kuriama veiksminga Seimos
itraukimo i ugdymo procesa
sistema.

1.2.3. Informacijos apie istaigos veikl4 Funkcionaliai

ir

informatyviai
pildoma lop5elio-darZelio svetaind
www.azuoliukas.mir.lt

sklaida

1.2.4. Tevq ir socialiniq partneriq aktyvus
dalyvavimas tradiciniuose lopSelio-darZelio
renginiuose.

Organizuotose veiklose aktyviai
dallvavo ugdytiniq tdvai,
socialiniai partneriai.

2. Tikslas. Pedagogq kompetencijq didinimas.
UZdavinys
2.1. Skatinti
pedagogus kelti

Priemone
2. 1. Sudaryti

kvalifikacijos plan4.

kvalifikacij4.

Pasiektas rezultatas

Pedagogai kvalifikacij4
tobulino pagal sudaryt4 plan4
ir paskirstytas leSas.

2.2. Sudaryti s4lygas pedagogams lankytis Kiekvienas pedagogas per
ivairiuose kvalifikacijos kelimo metus dalyvavo ne maLiau
seminaruose, kursuose, mokymuose.

kaip

3

kvalifikacijos

tobulinimo rensiniuose.

3. Tikslas. Materialinds

ir techninds baz6s pldtojimas.

UZdavinys

Gerinti
lopSelio-darZelio
higienines ir
3.1 .

Priemone
3.1 1. Sales grindq

kapitalinis remontas.

Pasiektas rezultatas

Remontas neatliktas, nebuvo
skirta leSu.

3.I.2. Kiemo dangos atnaujinimas

saugias s4lygas.

Atnaujinta danga

i

kiemo

ivaliavim1
Pakeista istaigos teritorij os
tvora.

3.1.4. Grupes,
remontas.

rlbines

ir kabinetu

Atlikti remontai

,,Ki5kudiq"
grupeje, ,,Aitvary" rubineje ir
administracij os kabinetuose.

3.2. Modernizuoti

ir atnaujinti

3.2.1. Zaidimr4 aik5teliq modernizavimas ir
lauko irenginiq isigij imas.

lopSelio-darZelio
ugdymo bazg.

Lauko aikStelese irengti 4 nauji
irengimai,

Keturiose grupese pakeisti
baldai, atitinkantys higienos
nonnq reikalavimus.
3.2.4. Visose grupese ir riibinelese isi
groteles radiatoriq uZdengimui.

Visose grupese

isigytos

groteles.

{sigyti

visos

2

nauji kompiuteriai,

darbo

vietos

kompiuterizuotos.
3.2.6. {sigyti filmavimo kamer4 ir
igarsinimo aparattr4.

[sigyta filmavimo kamera ir

3.2.4. Muzikinio inventoriaus ir usd
priemoniq, skirtq vaikq meniniam u
papildymas.

Papildyta meninio ugdymo

igarsinimo aparatflra

priemonemis
saleje.

ir

inventoriumi

2017 METU VBTKLOS PLANAS

TIKSLAI:

.

Ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo programq igyvendinimas. Teikiamq paslaugq
kokybes gerinimas.

.

Lop5elio'darLelio,,,{Zuoliukas" materialines ir technines bazes stiprinimas.

uZuavlNLtI:
1.

l.Vykdyti ikimokyklini ir prie5mokyklini ugdym4.

1.2.Sudaryti s4lygas asmeninei karjerai.
1.3.Sudaryti s4lygas ugdymo kokybei gerinti
2.L U Zrikrinti lopSelio-darZelio funkcionavim4.
2.2. Didinti pastato energetini efektyvum4.
2.3. Geinti istaigos higienines ir saugias s4lygas.
2.4. Modernizuoti ir atnaujinti lopSelio-darlelio ugdymo bazg.

1.

Tikslas. Ugdymo(si) kokybes gerinimas igyvendinant ikimokyklinio

ir

priesmokyklinio

ugdymo programas.
UZdavinys

Priemone

Atsakingas,

vykdytojai

l.l.Vykdyti

1.1.1. Ikimokyklinio

ikimokyklini

ugdymo programq

prieSmokyklini
ugdym4.

igyvendinimas.

Pedagogai

Vykdyrno
data
2017 m.

Laukiamas rezultatas

Sukurtos
padedandias

s4lygos,

ikimokyklinio
vaikui
prigimtinius,

amZiaus

taip pat
socialinius,
poreikius.

1.1.2. PrieSmokyklini PU pedagogai

Sudaryti

s4lygas

Direktorius,
ugdymui,

karjerai.

pedagogai

L2.2.Pedagogq

Pavaduotojas

gerosios darbo
patirties sklaida.

ugdymui,
PU pedagogai

Ugdytiniai

2017 m.

[staigoje

2017 m.

Pletos

Pavaduotojas

asmeninei

paZintinius

atitinkamai
pasirengg mokytis pagal
pradinio
ugdymo
program?.

ugdymo programos

igyvendinimas.
1.2.I. Darbuotojq
kvalifikacii os kelimas.

etnines,

2017 m.

o

1.2.

ir

tenkinti
kultDros,

dirba
kvalifi kuoti darbuotoi ai.

profesini
bendradarbiavim4, igytas
Zinias ir gebejimus,

gerqE kolegq

darbo

patirti taikys

savo

praktineje veikloje.

1.3.Sudaryti
s4lygas

ugdymo

kokybei gerinti

1.3.1.Ugdymo
priemoniq isigijimas ir
IKT priemoniq
taikymas ugdymo (si)
procese.
1.3.2. Metodines

literaturos isigij imas.

Direktorius,
pavaduotojas

2017 m.

Informaciniq

technologijq naudojimas

ugdymui,

ugdymo

pedagogai

bendraujant su tevais ir
socialiniais partneriais.
Svietimo naujoviq
taikymas ugdymo

Pavaduotojas

2017 m.

ugdymui

procese,

procese.

1.3.3.Informacinds
internetines sistemos

,,M[sq darZelis"
idiegimas.
1.3.4. Ikimokyklines
ugdymo programos

,,Atradimq
dZiaugsmas"
atnaujinimas ir
igyvendinimas.
1.3.5.Tarptautines
socialiniq igUdZiq
programos ,,Zipio

Direktorius,
pavaduotojas
ugdymui,

ISsamesnis, lengvesnis

I ketvirtis

spartesnis informacijos
prieinamumas i5 bet

pedagogai

Direktorius,

2017 m.

pavaduotojas

rugsejo
men.

ugdymui,

ir

2017 m.

kurios darbo vietos.
Programa atitinka
ugdytiniq poreikius.

pedagogai

PU pedagogas

2017 m.

Vaikai igis socialiniq bei

emociniq
iveikimo
siekiant

draugai" integravimas.

sunkumq
gebejimq,
geresnds

emocines saviiautos.
1.3.6. Dalyvavimas

Pavaduotojas

sveikatos stiprinimo ir
pagalbos specialiqjq
poreikiq ugdytiniams

ugdymui,
pedagogai

projektuose.

2017 m.

Dides aktyviq ugdymo

metodq

ivairove.
Sveikatos ugdymas bus
orientuotas i gyvenimo
igUdZiq ugdym4 visose

amZiaus pakopose.
Dauges
tevq
susipaZinusiq su
sveikatos ugdymo
organizavimu lopSelyje-

dafielyje, mokykloje.
Visi bendruomends nariai
aktyviai

dalyvaus

sveikatos stiprinimo ir
saugojimo srityje.

2.

Tikslas. Materialines ir technines bazes stiprinimas.
UZdavinys

Priemone

Atsakingas,

wkdvtoiai
2.3.Gerinti istaigos
higienines ir

2.3.l.Sales grindq
kapitalinis

saugias s4lygas.

remontas.

2.3.2. Maisto
sandelio ir darZoviq
ruoSimo patalpq
remontas.
2.3.3. Lauko durq
pakeitimas.

2.4.Modemizuoti ir
atnaujinti lopSeliodafielio ugdymo
baze.

Ukio dalies

Vykdymo
data
2017 m.

vedejas

Laukiamas rezultatas

UZtikrintas vaikq
saugumas uZsiemimq
metu.

Ukio dalies

2017 m.

n

vedejas

Patalpos atitinka
hieienos noffnas.

ketvirtis
Ukio dalies
vedejas

2.3.4. Tualetq ir
prausyklq
remontas.
2.4.1. Lauko
Zaidimo
aikSteliq
modemizavimas,
lauko irengimq
isieiiimas.
2.4.2. [rengti
patalp4
edukacinems
veikloms wkd*i.
2.4.3.8a1il4

Direktorius,

isigijimas.

lkio

Ukio dalies
vedejas

2017 m.

IV

Atitinka higienos
norTnas.

ketvirtis
2017 m.

ilI

Sukurta higienos nonnas
atitinkanti aplinka.

ketvirtis
Direktorius,

[kio

dalies
vedejas

Direktorius,
[kio dalies

2017 m.

il

pusmetis

2017 m.

vedejas

dalies
vedejas

Sudarytos s4lygos

judriajai veiklai lauke.

2017 m.

Pedagogams

ir

ugdytiniams sudarytos
s4lygos papildomoms
veikloms wkdvti.
Ugdymo aplinka atitinka
higienos nofinas.

