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VEIKLOS PLANAS 2020 M.

JONIŠKIS

TRUMPA PRAĖJUSIŲ MOKSLO METŲ ANALIZĖ

Vaikų darţelio „Vyturėlis“ pedagogų bendruomenė, vykdydama 2019 metų veiklos planą, atsiţvelgdama į strateginį 2018-2020 metų
veiklos planą siekė tobulinti ugdymo kokybę, skatinant sėkmingą kvalifikacijos kėlimą, ieškant inovatyvių būdų vaiko socializacijos sėkmei. Buvo
siekiama kurti saugią, sveiką, vaikų ugdymą skatinančią aplinką. Įgyvendinamos programos: Sveikatos stiprinimo programa 2015-2019 metams,
socialinių įgūdţių ugdymo programa „Kimočiai“, kiti trumpalaikiai projektai.
Priešmokyklinėse grupėse pradėtas naudoti ugdymo priemonių komplektas OPA PA, parengtas pagal naują Priešmokyklinio ugdymo
programą. Vyresniosios grupės ugdytiniai pradėjo naudoti ugdymo priemonę OPA PA draugai PI KA.
Įgyvendinant programoje iškeltus tikslus ir uţdavinius didelis dėmesys buvo skiriamas ugdymo turinio planavimui, vaikų gebėjimų
vertinimui, ugdomosios aplinkos kūrimui ir tobulinimui, lauko aikštynų atnaujinimui, vaikų sveikatos stiprinimui bei maisto kokybės gerinimui,
atsiţvelgiant į tėvų nuomonę ir laikantis sveikatos ir mitybos reikalavimų.
Pedagogai dalijosi patirtimi, kėlė kvalifikaciją dalyvaudami mokymuose, kursuose, respublikinėse metodinėse - praktinėse konferencijose,
seminaruose. Taip pat rengė ugdytinius ir dalyvavo respublikinėse kūrybinių darbų parodose, konkursuose. Auklėtojos dalijosi patirtimi vesdamos ir
stebėdamos savo kolegių atvirą ugdomąją veiklą. Dvi auklėtojos metodininkės dalyvavo mokymuose Lyderių laikas 3, vienai vyr. auklėtojai suteikta
auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija. Pedagogai dalyvavo rajono metodinio būrelio veiklose, bendravo ir bendradarbiavo su kitomis rajono
ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, mokyklomis, socialiniais partneriais.
Pedagogai organizavo ugdomąją veiklą netradicinėse aplinkose: išvykose, gamtoje, tėvelių darbovietėse, priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje,
bibliotekoje, ir kt. Sveikatos ir meninio ugdymo kūrybinių grupių nariai planavo ir vykdė įvairius sveikatinimo, ekologinius, meninius renginius,
kurie suteikė vaikams daug teigiamų emocijų, skatino saviraišką. Vienas iš įspūdingų renginių – darţelio 35 metų jubiliejus. Ugdytinių ir visos
bendruomenės koncertas, surengtas Joniškio KC lauko estradoje visiems suteikė daug įspūdţių, teigiamų emocijų.
Nuolat vyko bendradarbiavimas su ugdytinių tėvais: visuotinis tėvų susirinkimas, tėvų susirinkimai grupėse, susitikimai su grupių tėvų
aktyvo nariais. Pedagogai informavo tėvus apie vaikų pasiekimus, adaptaciją ir kt. Ugdytinių tėveliai aktyviai dalyvavo grupių projektuose,
rengiamose parodose. Metų pabaigoje vyko ugdytinių tėvų ir darţelio administracijos diskusija „Man rūpi mano vaiko ugdymas“, siekiant išgirsti tėvų
lūkesčius, pastabas bei pasiūlymus vaikų ugdymo klausimais.
Darţelio bendruomenė dalyvavo nacionaliniame aplinkosaugos projekte „Mes rūšiuojam“ - rinko baterijas ir elektroninę techniką, uţ kuriuos
buvo nupirktos knygos ir ugdymo priemonės vaikams.
Įstaigoje teikiamos įvairios papildomo ugdymo paslaugos, tenkinančios vaikų saviraiškos poreikį. Vaikai lankė dainavimo, dailės, šokių, anglų kalbos
bei krepšinio būrelius.
Išanalizavus 2019 metų ugdymo procesą galima teigti, kad ugdymo kokybės gerinimas, planavimas, vertinimas ir įsivertinimas, edukacinių
erdvių kūrimas yra prioritetinis ir tęstinis.

Tikslas
Tobulinti ugdomąjį procesą, pasitelkiant socialinius partnerius, ugdytinių tėvus.
Uţdaviniai


Gerinti ugdymo kokybę, ieškant įvairių metodų, formų ir būdų, stiprinant ryšius su socialiniais partneriais.



Vertinti vaiko paţangą ir pasiekimus, planuoti ir organizuoti ugdomąjį procesą, siekiant kiekvieno vaiko paţangos.



Kurti saugią ir sveiką aplinką, plėtojant bendradarbiavimą su šeima.

TIKSLAS, UŢDAVINIAI IR ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS
Tikslas

Uţdaviniai

Priemonės

Vykdymo
laikas

Atsakingas

Tobulinti ugdomąjį
procesą,
pasitelkiant
socialinius
partnerius, ugdytinių
tėvus.

1.
1.Gerinti ugdymo
kokybę, ieškant įvairių2.
metodų, formų ir būdų,
stiprinant ryšius su
socialiniais partneriais.

1. Ugdomoji veikla netradicinėse edukacinėse aplinkose.

2020 metai

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
pedagogai

2. Pedagogų ir grupės tėvų iniciatyvos kuriant edukacines
erdves grupėje, lauke.
3. Dalyvavimas edukacinėse programose darţelyje, išvykose.

3.
4. 4.Tarptautinė socialinių įgūdţių ugdymo programa "Zipio
draugai“ (priešmokyklinio amţiaus grupės).
5.
5. Socialinio emocinio ugdymo programa „Kimočiai“
(ikimokyklinio amţiaus grupė).
6.Dalyvavimas projekte „Maţųjų olimpinės ţaidynės“
(ikimokyklinio amţiaus grupė)
7. Dalyvavimas renginiuose, akcijose, konferencijose,
konkursuose, socialinio ugdymo programose ir kt.

8. Rajoninio šaškių čempionato organizavimas (5-6 m.
ugdytiniai).
9. Dalyvavimas respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų
asociacijos „Sveikatos ţelmenėliai“ veikloje.
2.Vertinti vaiko paţangą
ir pasiekimus, planuoti ir
organizuoti ugdomąjį
procesą, siekiant
kiekvieno vaiko
paţangos.

1. Atnaujintos ikimokyklinio amţiaus vaikų pasiekimų
vertinimo formos.

2020 metai

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
pedagogai

2020 metai

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
pedagogai

2. Priešmokyklinio amţiaus vaikų pasiekimų vertinimo
rekomendacijų pateikimas mokykloms.
3. Papildomo ugdymo galimybės ir vaikų pasiekimai bei tėvų
lūkesčių tenkinimas.

3. Kurti saugią ir
1. 1. Mobilių lentų įsigijimas grupėms (parodoms, vaikų darbams
sveiką aplinką,
eksponuoti).
plėtojant
2.
bendradarbiavimą su
2. Lauko teritorijoje įrengti priemonę vaikų emocijų ir elgesio
šeima.
valdymui „Emocijų pievelė“.
3. Lauko pavėsinių atnaujinimas, įrengiant uţdaromus
suoliukus lauko ţaislams saugoti vasaros metu.
4.Rašomų lentų įsigijimas, panaudotų – atnaujinimas vaikų
piešimui lauke.
5.Ţaidimų aikštelėse erdvių įrengimas vaikų saviraiškos
poreikių tenkinimui ( stalai, įvairi medţiaga, ugdymo
priemonės).
6. Muzikinio kampelio įrengimas darţelio lauko teritorijoje.
7. Sveikos mitybos piramidė valgyklėlėje ant sienos.

POSĖDŢIAI
Priemonės

Eil.
Nr.

Vykdymo laikas

Atsakingas

Laukiami rezultatai

DARŢELIO TARYBOS
1.

1. 2020 metų veiklos plano pristatymas.
2. 2020 metų biudţeto aptarimas.
3. Einamieji klausimai.

2020-01-20

2.

1. Lauko ir vidaus darbų aptarimas.
2. Atostogų grafiko pristatymas.

2020-04-08

3.

1. 2% paramos uţ 2019 metus gavimo ir panaudojimo aptarimas.
2. 2020 metų biudţeto įgyvendinimo aptarimas.
3. Kalėdinių renginių organizavimas.

2020-11-26

Direktorius

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Direktorius,
ūkvedys

Aktyvi įstaigos taryba,
teikianti pasiūlymus,
pritarianti įstaigos
veiklos kokybės
siekiams, bei stiprinanti
bendruomenės
solidarumą.

PEDAGOGŲ TARYBOS
1.

1. 2019 metų veiklos programos vykdymo analizė.
2. 2020 metų veiklos plano aptarimas, teikimas tvirtinti direktoriui.
3. Sveikatos stiprinimo programos 2020-2022 m. pristatymas,
pateikimas tvirtinti direktoriui.

2020-01-29

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,

2.

1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus ugdytinių pasiekimų
ir paţangos vertinimas (apibendrinta informacija).
2. Giluminio audito išvadų apibendrinimas.
3. Grupių projektų įgyvendinimo analizė.

2020-05-28

Direktorius,
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

3.

1. Pedagogų darbo krūvio tvirtinimas.
2. Pasirengimas naujiems mokslo metams: vaikų grupių
komplektavimas, ugdomosios veiklos tvarkaraščių aptarimas.
3. Veiklos planavimas.

2020-08-31

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS

Pedagogai aptars
ugdytiniams ir šeimai
teikiamų paslaugų
kokybę, ugdymo proceso
planavimo, organizavimo
klausimus, atliks veiklos
įsivertinimo analizę.

1.

1. Dėl logopedinių uţsiėmimų nutraukimo ir pratęsimo.
2. Dėl specialiųjų poreikių vaikų, vertintų PPT, išvadų aptarimo.
3. Dėl specialiojo pedagogo uţsiėmimų tvarkaraščio pakeitimo.
4. Dėl pritaikytų ugdymo programų I pusmečio aptarimo.
5. Dėl vaikų, kurie bus vertinami PPT sąrašo suderinimo.

2020-01-27

Direktorius,
logopedai

2.

1. Dėl specialiojo pedagogo ir logopedo metinės veiklos ataskaitos. 2020 -06-01
2. Dėl II pusmečio pritaikytų programų aptarimo.

Direktorius,
logopedai

3.

1. Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos gavėjų sąrašo sudarymo. 2020-09-03
2. Dėl ugdytinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, sąrašo
suderinimo.
3. Dėl SUP lygio nustatymo ir specialiojo pedagogo bei logopedo
pratybų skyrimo.
4. Dėl bendrųjų ugdymosi programų pritaikymo.
5. Dėl ugdytinių specialiųjų poreikių įvertinimo PPT.

Direktorius,
logopedai

Komisija konsultuos
spec. poreikių turinčių
ugdytinių tėvus,
uţtikrins reikiamą
pagalbą vaikui ir šeimai.

ATESTACIJOS KOMISIJOS
1.

1. Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus
psichologus) 2020 – 2022 metų atestacijos programos suderinimo.
2. Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus
psichologus) atestacijos komisijos posėdţių grafiko 2020 metais
organizavimo.

2020 -02-04

Komisijos
pirmininkas,
sekretorius

Padės atsakingai
pasirengti atestacijai,
parengs dokumentus,
reikalingus kvalifikacinei
kategorijai suteikti.

Kartą per mėnesį

Administracija

Laiku aptartos problemos
padės atrasti tinkamus
sprendimo būdus.

ADMINISTRACIJOS
1.

1. 2020 metų biudţeto paskirstymo aptarimas.
2. Maitinimo organizavimo įvertinimas.
3. Vidaus ir lauko darbų aptarimas.
4. Darbų vasaros metu aptarimas.
5. Etatų, darbo laiko paskirstymas.
6. Darţelio pasiruošimo naujiems mokslo metams įvertinimas.
7. 2020 metų biudţeto įvykdymas.
8. Kalėdinių renginių aptarimas, darbuotojų skatinimas.

VISUOTINIAI DARBUOTOJŲ SUSIRINKIMAI
1.

1. Darţelio direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos pristatymas.
2. Darbuotojų vertinimo aptarimas.
3. 2020 metų biudţeto aptarimas.
4. Atostogų grafiko aptarimas.

2020 -01-20

Direktorius

2.

1. Vidaus remonto darbų numatymas.
2. Edukacinių erdvių lauke kūrimo aptarimas
3. Informaciniai klausimai.

2020 -04-15

3.

1. Etatų, pareigybių, grupių, darbo grafikų pristatymas.
2. Einamieji klausimai.

2020-08-31

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
ūkvedys
Direktorius

4.

1. 2020 metų biudţeto įvykdymo aptarimas.
2. Kalėdiniai renginiai.

2020-12-15

Direktorius

2020 m. 09 mėn.

Direktorius

Darbuotojai – motyvuoti
bendruomenės nariai,
teikiantys pasiūlymus,
gebantys vertinti ir
įsivertinti.

VISUOTINIS TĖVŲ SUSIRINKIMAS
1.

1. Įstaigos veiklos pristatymas 2020 - 2021 m. m.
2. Ugdomojo proceso organizavimo aptarimas.
3. Įstaigoje dirbančių specialistų veiklos pristatymas.
4. Papildomo vaikų ugdymo galimybės, tėvų lūkesčiai.

GRUPIŲ TĖVŲ SUSIRINKIMAI
1.

1. Ugdymosi programų ir prioritetų, dienos ritmo pristatymas.
2. Šeimos dalyvavimo ugdymo procese aptarimas.
3. Papildomos veiklos organizavimas (būreliai).
4. Tėvų komitetų rinkimai.

2020 m. 09 mėn.

Pedagogai

2.

1. Ugdytinių pasiekimų ir paţangos aptarimas.
2. Grupės projektų įgyvendinimo vertinimas.

2020 m. 05 mėn.

Pedagogai

Ugdytinių tėvai
susipaţins su įstaigos
veikla, su specialistais,
bus aktyvesni išsakydami
savo lūkesčius, pateiks
idėjų planuojant įstaigos
veiklą.

METODINĖ IR PROJEKTINĖ VEIKLA
METODINIAI PASITARIMAI
1.

1. Ugdomojo proceso tobulinimo galimybės: turinio planavimo ir
vaikų pasiekimų vertinimų kaita.
2. Naujų „Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus
aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą
organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui
specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatų“ pristatymas,
aptarimas.

2020-02-28

2.

1. Saugios ir sveikos aplinkos kūrimas darţelyje, įtraukiant
ugdytinių tėvus.
2. Ugdymo naujovių po kvalifikacijos tobulinimo seminarų
pristatymas.

2020- 09-24

3.

„Edukacinių aplinkų kūrimas, edukacija uţ darţelio ribų“.
Pedagogų pranešimai, pasidalinimas darbo patirtimi.

2020-11 - 26

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
pedagogai

METODINĖS IŠVYKOS
1.

Metodiniai pasitarimai mokyklose su pradinių klasių mokytojais
vaikų adaptacijos ir ugdymo klausimais.

2020 metai

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

2.

Dalyvavimas rajono ikimokyklinių įstaigų pedagogų metodinio
būrelio veikloje.

2020 metai

Metodinio
būrelio
pirmininkė
A.Budrytė

Pedagogai analizuos ugdymo
pokyčius, dalinsis darbo
patirtimi, naujovėmis,
susipaţins su naujais
dokumentais.

ATVIRA UGDOMOJI VEIKLA
1.

Integruota muzikinė ugdomoji veikla su priešmokyklinių
grupių ugdytiniais. Tema: “ Maţo vabaliuko kelionė į didelį
pavasarį“.

2020 m. 04 mėn.

Muzikos
mokytoja
I. Buoţiuvienė,
logopedė
R. Buiko

2.

Ugdomoji veikla ikimokyklinio ugdymo „Ančiukų“ grupėje.
Tema: „ Pagauk lietaus lašelį“.

2020 m. 05 mėn.

Auklėtoja
A.Budrytė

3.

Ugdomoji veikla priešmokyklinio ugdymo „ Bitučių“ grupėje.
Tema: „Statybose“.
“.

2020 m. 11 mėn.

Auklėtoja
L. Černauskienė

4.

Atvira kūno kultūros ugdomoji veikla ugdytinių tėvams
„Pelėdţiukų“ grupėje. Tema: “Čyru vyru, jau pavasaris...“

2020 m. 03 mėn.

Auklėtojos:
R. Misiuvienė,
K. Pranckaitytė

Auklėtojos pristatys gerąją
darbo patirtį, pasidalins
idėjomis, pritaikys
seminaruose įgytas ţinias,
naujoves.

KONFERENCIJOS, KONKURSAI
1.

Dalyvavimas Sporto mokyklos organizuotame ikimokyklinių
įstaigų konkurse „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“.

2020 m. 05 mėn.

Auklėtoja
R. Misiuvienė

2.

Rajoninė vaikų konferencija vaikų lopšelyje- darţelyje
„Ąţuoliukas“.

2020 m. 03 mėn.

Pedagogai

3.

Rajoninis ikimokyklinio ugdymo įstaigų renginys „Ţiemos
linksmybės“.

2020 m. 01 mėn.

Logopedė
R.Buiko

4.

Rajoninis renginys skirtas Ţemės dienai „Pakalbėkime su gamta“

2020-03-20

Auklėtojos:
R.Buiko
L.Černauskienė
V. Toleikienė

Rajono priešmokyklinių
grupių ugdytiniai turės
galimybę kartu sportuoti,
lenktyniauti, ţaisti mokyklos
sporto salėje.
Vaikai išklausys
bendraamţių ir patys skaitys
pranešimus vaikų
konferencijoje.

5.

Tarptautinė konferencija „Edukacinės erdvės ugdymo procese“.

2020 m. spalio mėn.

Pedagogai

PROJEKTINĖ VEIKLA
1.

Grupių sveikatos stiprinimo-ekologiniai projektai:
1. “Mokausi būti tvarkingas ir švarus“.
2. “Šypsosi veidelis, kai švarus vaikelis “.
3. „Auginu linksmą medelį “.
4. „Švarūs dantukai – sveiki dantukai“.
5. „Būk ţemei draugas.“
6. „Mano augintinis. Tikras draugas visada, - ir nelaimėj, ir bėdoj
greta “.
7. „Ţaisk, juokauk, su raidėm draugauk“.
8. „Švara ir sveikata visada šalia“

2020 m. 05 mėn.
2020 m. 04 mėn.
2020 m. 02-05 mėn.
2020 m. 03 mėn.
2020 m. 03 mėn.
2020 m.

Drugelių gr.
Boruţiukų gr.
Ančiukų gr.
Pagrandukų gr.
Bitučių gr.
Meškiukų gr.

2020 m. 01-05 mėn.
2020 m. 01-05 mėn.

Pelėdţiukų gr.
Kiškučių gr.

2.

Ilgalaikio prevencinio skaitymo projekto vykdymas kartu su
šeima „Augu su knyga“.

2020 metai

Logopedė
L.Paulauskienė

3.

Projektas „Adventiniai skaitiniai“.

2020 m. 12 mėn.

Logopedė
R.Buiko

4.

Edukacinis prevencinis projektas ”Knygos savaitė“, skirtas
Europos logopedo dienai paminėti.

2020 m. kovo 2-6 d.

Logopedė
L.Paulauskienė

Dalyvavimas Respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų
specialiųjų pedagogų ir logopedų prevenciniame projekte
„Ţaidimai moko“.

2020 metai

Logopedė
R.Buiko
PUP
L.Černauskienė

Respublikinis, aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam”.

2020 metai

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

5.

6.

Grupių sveikatinimo ir
aplinkosauginiai
projektai padės vaikams
ugdytis,
įgyti sveikatos,
ekologinių ţinių ir
įgūdţių. Padės
apjungti grupės
bendruomenę,
socialinius partnerius
bendrai veiklai.
Dalyvavimas
projektuose motyvuoja
tėvelius kuo daugiau
skaityti knygų savo
vaikams, padeda ugdyti
vertybes, moko
vaikus paţinti aplinkinį
pasaulį, mylėti gimtąją
kalbą.

Dalyvavimas
aplinkosauginiuose
projektuose padės
formuoti ekologinius
įgūdţius ir įpročius.

7.

Respublikinis projektas „Lietuvos maţųjų ţaidynės“.

2020 m. 01 – 05 mėn.

Auklėtojos:
R.Misiuvienė
K.Pranckaitytė

Kiekvieno mėnesio
paskutinis penktadienis

Sveikatos ugdymo
kūrybinė grupė

1. Ţiemos pramoga „Šaltuko išdaigos“
2. Projektas „Lietuvos maţųjų ţaidynės“ – Olimpinė diena.

2020 m. 01-02 mėn.
2020 02 mėn.

Sveikatos ugdymo
kūrybinė grupė

3. Ekologinis renginys „Kaip vėjas mišką nuo šiukšlių
gelbėjo“....
4. Akcija „Aš bėgu – 2020“.

2020 m. 03 mėn.

5. Pavasario sporto šventė Ţagarėje „Mes – turistai“ su Latvijos
ikimokyklinio ugdymo įstaiga „Piladzitis“.

2020 05 mėn.

6. Judumo diena „Bėgu, judu – aš sveikas esu“.
7. Rytmetis „Aš saugus, kai ţinau“...
8. Viktorina priešmokyklinių grupių vaikams „Vaisių ir darţovių
puota“.

2020 m. 09 mėn.
2020 m. 10 mėn.
2020 m. 11 mėn.

RAIŠKOS IR SAVIRAIŠKOS RENGINIAI
1.

Sveikatos ir sporto dienos „Sportuokime visi drauge“.

2.

Sveikatinimo renginiai:

3.

Aktyvi sportinė veikla
padės stiprinti sveikatą,
fizinį aktyvumą, sutelks
bendruomenę bendrai
sportinei veiklai.
Vaikai įgis sveikatos,
ekologinių įgūdţių ir
įpročių, lavins
socialinę, paţintinę bei
komunikavimo
kompetenciją.

2020 m. 04 mėn.

Sveikatos ir
mitybos specialistė

Meninės raiškos renginiai:
1. Vasario 16-ąjai skirtas renginys „Koks graţus gimtasis mano
kraštas“.
2. Uţgavėnių šventė „Bėkime greičiau į kiemą, Uţgavėnės jau
atrieda“.
3. 40 –ties paukščių diena. Edukacija „Paukščiai šalia mūsų“,
svečiuose ornitologas G. Petkus.
4 .Veiksmo savaitė be patyčių „Kuriu pasaulį be patyčių“.

2020- 02- 14
2020- 02- 25
2020-03-10
2020 m.03 mėn.

Meninio ugdymo
kūrybinė grupė

Šventės ir popietės
suteiks vaikams dţiugių
emocijų, formuos
saviraiškos, tautinės
savimonės, kultūrinius,
paţintinius, kūrybinius
vaikų gebėjimus.

4.

5. Koncertas Joniškio kultūros centre „Tau – mano Mamyte“
6. Išleistuvių šventė „Aš skubu uţaugt“.

2020 04 mėn.
2020 05 mėn.

7.Rugsėjo 1-oji „Sveikas, rugsėji“.
8.Renginys „Po rudens skara“ („Grybų karas“)
9. Tolerancijos diena „Aš toks nei tu kitoks“.
10. Advento renginys „Uţ gerą gerumu“.

2020-09-01
2020 09-10 mėn.
2020 m. 10 mėn.
2020 -12-03

11. Kalėdinė šventė „Kai laikrodţiai Kalėdas muša...“

2020 m. 12 mėn.

Inovacijų paieška ir taikymas:
1. Edukacinės erdvės, edukacijos uţ darţelio ribų.
2020 metai
2. Išklausytų kvalifikacinių seminarų, konferencijų pozityviosios
darbo patirties pristatymas.
3. Pedagoginės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo savianalizė.
4.Pranešimų rengimas ir dalyvavimas rajoninėse, respublikinėse,
tarptautinėse konferencijose.
5.Metodinių straipsnių spaudoje, įstaigos svetainėje
publikavimas.
6. Metodinių priemonių kūrimas, naudojant interaktyvią lentą.
7. STEAM galimybės ikimokykliniame ugdyme.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Pedagogai įgis naujų
kompetencijų, stiprės
informacinių
kompiuterinių
technologijų naudojimo
efektyvumas, apie
įstaigos veiklą bus
informuota visuomenė,
socialiniai partneriai.

PEDAGOGINĖ PRIEŢIŪRA
1.

Lauko ir grupių edukacinių erdvių kūrimas.

2020 metai

2.

Ugdytinių pasiekimų vertinimas:
Vaikų pasiekimų vertinimas ir dokumentavimas.

2020 m. spalio mėn.
geguţės mėn.

3.

Ugdomojo proceso stebėjimas:

2020 metai

Direktorius,
pavaduotojas
ugdymui
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Direktorius,

Atsakingas vaikų
pasiekimų vertinimas
inicijuos efektyvesnį
ugdymo planavimą ir
organizavimą.
Pedagogai nuosekliai
sieks kvalifikacijos

1. Ugdomosios veiklos stebėjimas ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amţiaus grupėse.
2.Ugdytinių dalyvavimas renginiuose, konkursuose.

direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

4.

Ugdymo turinio planavimas, orientuotas į vaiko pasiekimus:
Metiniai planai. Savaitiniai planai. Specialistų planai.

2020 m. rugsėjo-spalio
mėn.

5.

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas:
1.Pedagogų dalyvavimas seminaruose, kursuose, konferencijose,
refleksija.
2.Pedagogų veiklos savianalizė.

2020 metai

6.

Grupių pedagogų ir tėvų bendradarbiavimas, tėvų įsitraukimas į
grupės veiklą.

2020 metai

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

7.

Vaikų maitinimo gerinimo aptarimas.

2020 metai

Direktorius

tobulinimo. Sukurtos
edukacinės erdvės
padės ugdyti vaikų
gebėjimus.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

1.

1.Ilgalaikių kvalifikacinių kursų, seminarų, paskaitų lankymas
pagal įstaigos iškeltus tikslus, uţdavinius.
2. Įsivertinimas, mokymasis, siekiant pedagoginių darbuotojų
profesinio meistriškumo.
3.Savarankiškas domėjimasis naujausia pedagogine ir metodine
literatūra, teminių paskaitų lankymas pagal poreikį.
4. Dalijimasis gerąją praktinio darbo patirtimi su kolegėmis
įstaigoje ir uţ jos ribų.
5. Išklausytų kvalifikacinių seminarų, konferencijų pozityviosios
darbo patirties pritaikymas praktiškai grupės ugdytiniams,
pristatymas įstaigos pedagogams.

2020 metai

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
pedagogai

2.

Paskaita tėvams „Vaikų dantų prieţiūra“.

2020 m. 04 mėn.

Visuom.sveikatos
prieţiūros

Darţelio bendruomenės
nariai, dalyvaudami
seminaruose, kels
kvalifikaciją, domėsis
naujovėmis, įgytas
ţinias pritaikys
praktiškai savo darbe.

3.

4.

Paskaita priešmokyklinių grupių tėvams „Ar esame pasiruošę
mokyklai?“.

2020 m. 04 mėn.

Seminaras pedagogams „Emocinio intelekto lavinimas ţaidţiant“.

2020 m. 09 mėn.

specialistė
Logopedė
L.Paulauskienė
Logopedė
L.Paulauskienė

VAIKŲ SVEIKATOS STIPRINIMAS

1.

1. Metinio vidinio RVASVT sistemos audito atlikimas pagal
„Geros higienos praktikos taisykles 2018 m.“.
2. Įstaigos patalpų ir aplinkos sanitarinės būklės kontrolė.
3. Vaikų asmens higienos tikrinimas.
4. Gaunamų maisto produktų kokybės ir realizacijos terminų
kontrolė.
5. Pagaminto maisto kokybės, išdavimo į grupes ir valgyklėlę
kontrolė.
6. Dalyvavimas ES programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisių
vartojimo skatinimo programoje“.
7. Sveikatingumo programų, projektų rengimas ir įgyvendinimas.
8. Informacijos, straipsnių apie vaikų sveikatos aktualijas,
prevenciją, sveiką mitybą rengimas.

2020 metai

Sveikatos ugdymo
ir mitybos
specialistė

2.

Ugdomoji veikla (pagal metinį veiklos planą).

2020 metai

Visuom. sveikatos
prieţiūros
specialistė

Ugdytiniai įgis ţinių
apie sveiką mitybą, jos
poveikį organizmui,
įvairiapusė informacijos
sklaida paskatins
problemų sprendimą.

RYŠIAI SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS
1.

Bendradarbiavimas su šeima:
1.Ugdytinių tėvų dalyvavimas ugdomojoje veikloje, renginiuose, šventėse.
2.Individualūs pokalbiai vaikų pasiekimų, paţangos vertinimo, pasirengimo

2020 metai

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Bendradarbiavimas su
socialiniais partneriais
padidins ugdomojo
proceso galimybes,

mokyklai klausimais.
3.Tėvų dalyvavimas teminėse parodose.
4.Tėvų dalyvavimas įstaigos savivaldos institucijų veikloje.
5.Tėvų pagalba darţeliui kuriant sveiką ir saugią edukacinę aplinką,
bendros talkos įstaigos teritorijoje.
6. Tėvų nuomonė, pasiūlymai ir lūkesčiai, anketinės apklausos siekiant
ugdymo proceso gerinimo.
2.

Bendradarbiavimas su ugdymo institucijomis:

inicijuos pedagogus
kaitai, inovacijų
paieškai, uţtikrins
veiklos tęstinumą.

2020 metai

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

2020 metai

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

1.Joniškio vaikų lopšeliais-darţeliais „Saulutė“, „Ąţuoliukas“.
2.Ţagarės l/d. „Vyšniukas“, kitais rajono ikimokyklinio ugdymo skyriais.
3.Respublikos ikimokyklinių įstaigų pedagoginių darbuotojų asociacija
„Sveikatos ţelmenėliai“.
4.Respublikos ikimokyklinėmis įstaigomis:
Šiaulių miesto vaikų lopšeliu-darţeliu „Ţiogelis“, Radviliškio vaikų
lopšeliu-darţeliu, „Kregţdutė“, Šilutės l/d. „Raudonkepuraitė“.
5.Latvijos Respublikos Aucės lopšeliu-darţeliu „Piladzitis“.
6.Mato Slančiausko progimnazijos, Saulės pagrindinės mokyklos pradinių
klasių moksleiviais ir mokytojais.
7.Joniškio Sporto centro mokytojais.
8.Joniškio Švietimo centro specialistais.
3.

Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis:
1.Joniškio centrinės bibliotekos vaikų skyriumi.
2.Joniškio Policijos pareigūnais.
3.Joniškio Visuomenės sveikatos biuro specialistais.
4.VšĮ „Vaiko labui“.
5.Joniškio Vaiko teisių apsaugos tarnyba.
6.Joniškio Miškų urėdijos specialistais.
7.Šiaulių Atliekų tvarkymo centro atstovais.
8.Joniškio Sveikatos prieţiūros centrų gydytojais.
9. Joniškio Meno mokyklos mokytojais.
10. Joniškio Kultūros centro darbuotojais.

ĮSTAIGOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS
1.Vaikų fizinių sutrikimų duomenys, analizė.
2.Ugdytinių fizinio parengimo rezultatai ir vertinimas.

2020 m. rugsėjo
mėn.
geguţės mėn.

Masaţuotoja,

2.

Giluminio veiklos įsivertinimo atlikimas pagal 3 sritį „Vaiko ugdymosi
pasiekimai“ – Vaiko pasiekimų kokybė.

2020 metai

3.

Įstaigos prezentavimo priemonės:
1.Nuolat atnaujinama informacija darţelio internetinėje svetainėje
www.vyturelisjoniskis.lt, socialiniuose tinkluose Facebook.
2. Lankstinukų, skrajučių gamyba.
3. Straipsniai apie įstaigos veiklą rajoninėje spaudoje.

2020 metai

Koordinacinė
darbo grupė
plačiajam ir
giluminiam
įsivertinimui
atlikti
Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
pedagogai

1.
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auklėtoja
R.Misiuvienė

