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METU TIKSLAI, UZDAVINIAI, PRTEMONES

tikslas. Ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo turinio igyvendinimas ir tobulinimas

iS

vaiko perspektyvos

UZdaviniai

Priemonds uZdaviniams
igyvendinti

1.1. fgyvendinti 1.1 .1 .
ikimokyklinio ir
ikimokyklinio ir prie5mokyklinio amZiaus vaikq

|vykdymo

Atsakingi

data

asmenys

04-10

Partneris
(iai)

Apibendrinimo forma
Pedagogq

ugdymui

Metodines
veiklos
efektyvinimo
komanda ir
aukletojai

Direktoriaus

Aukletojai

Direktoriaus
pavaduotojas

prieSmokyklinio pasiekimq ir
paZangos
ugdymo
vertinimo modelio kurimas
programas
vadovaujantis,,lkimokyklinio
amZiaus vaikq pasiekimq

tarybos
posedis

aDraSu"

.2.

kryptingo

vaikq
ugdymo/si proceso metinio
plano ir savaitinio planavimo
tobulinimas
pagal
,, Iki mokyklinio amLiaus vaikq
pasiekimu aora5a"
1.1

1.1.3. ikimokyklinio

amZiaus
apra5o

vaikq pasiekimq
praktinis taikymas

l0

pavaduotojas

ugdymui

Visus

Direktoriaus

metus

pavaduotojas

ugdymo

Aukletojai

ugdymui

procese

.4. vaikq paZintineskultfirines veiklos plano
1.1

0l

rengimas ir vykdymas
1

.1

.5. darbo

su muzikai gabiais

05

vaikais organizavimas ir
tobulinimas

1.1.6. naujos prie5mokyklinio
ugdymo programos turinio
analizav imas ir i gyvend in imas
1

.1

.7. bendruomenes projektq

integravimas i ugdymo turini:
I5 darZelio i mokykl4"
- ,,Saugi ir sveika vaikyste"
- ,,Draugystes galia"
- ,,Sviesos ir spalvq Zaismas'o
- ..EZerelis" skaito vaikams
1.1.8. kokybi5kq papildomq
edukaciniq paslaugq pletra

-,,

02-12

09-12

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Aukletojai

Metodines
grupes

susirinkimas

Neformaliojo
ugdymo
mokytojas

Direktoriaus

Pedagogq

pavaduotojas

tarybos
posedis

Metodines
grupes
pirmininkas

pavaduotojas

ugdymui
Direktoriaus
ugdymui

Metodines
grupes
susirinkimas

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Darbo grupes

Metodines

Direktorius

Papildomo
ugdymo b[reli
vadovai

grupes

susirinkimas

05
03

04

01-12
09

Metodines
grupes
susirinkimas

1.1.9. ugdymo proceso
organizavimo ir metodines
veiklos tobulinimo

11

Direktorius

plano

Direktoriaus

Pedagogq

pavaduotojas

tarybos
posedis

ugdymui

parengimas
1.2. Plesti
vaikq
sveikatos
kompetencijq

1.2.1. vaikq sveikatos ugdymo

01

plano 2015 m. parengimas ir
vvkdvmas
1.2.2. projekto ,,Valgyti sveikai

skanu" parengimas

l0

ir

vykdymas

1.2.3. projekto

,,Sveiki

04

dantukai" parengimas ir
igyvendinimas

1.2.4. tgstinio projekto
vaikq kflno
laikysenos ugdymas"

01

,,Taisyklingos

parengimas ir vykdymas

1.2.5. aktyvaus judejimo

t0

savaites su grupiq vaikais ir
teveliais orsanizavimas
1.2.6. projekto ,,Juda kojos ir
galva - mano nuotaika gera"
parengimas ir vykdymas

l.3.Integruoti
tevus ir
socialinius
partnerius i

ugdymo
turinio
igyvendinim4

1.3.1. Forumo su tevais
,,PoZiflris i vaiko ugdym4

05-06

Visuomenes
sveikatos

prieZiiiros
soecialistas
Visuomen€s
sveikatos
prieZi[ros
specialistas
Visuomen€s
sveikatos
prieZitiros
specialistas
Visuomenes
sveikatos
prieZitiros
specialistas
Visuomenes
sveikatos
prieZi0ros
specialistas
Visuomenes
sveikatos
prieZiuros
specialistas

Direktoriaus

Pedagogq

pavaduotojas

tarybos
posedis

ugdymui
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Aukletojai

Aukletoja
Rtita
Parnarauskaite

Direktoriaus
pavaduotojas

ugdymui
Direkloriaus
pavaduotojas

ugdymui

05

Direktorius

Aukletojai

0r-r2

Direktorius

Aukletojai

02-11

Direktorius

darLelyj e" organi zavimas

1.3.2. ,,tdvQ klubo" veiklos
aktyvinimas
1.3.3. vaikq ugdymosi rezultatq
derinimo modelio su tevais
suktirimas vadovaujantis
,,Ikimokyklinio amZiaus vaikq
oasiekimu apra5u"
1.3.4. ry5iq su socialiniais
partneriais gilinimas

1.3.5.K[rybiniq

dirbtuviq

,,Velykq belaukiant..."

ugdymui

ll

1.3.6. atvirq durq

04

su

savaites

Direktorius

Direktoriaus
pavaduotojas

tdvais orsanizavimas

orsanizavimas

Direktoriaus
pavaduotojas

05

Direktoriaus
pavaduotojas
uedymui
Direktoriaus
oavaduotoias

usdvmui
Aukletojai

Aukletojai

1.3.7

.

bendruomenes nariq ir

socialiniq partneriq

10

ugdymui
Direktorius

lUkesdiq

iSsiai5kinimas siekiant parengti
savit4 istaisos modeli

1.4.

Integruoti
projektus,

programas

i

ugdymo
turinio
tobulinim4

1.4.1. tarptautines

vaikq

Direktoriaus
pavaduotojas

ugdymui

0l-12

Direktorius

PrieSmokyklini<

socialiniq gebejimq ugdymo

ugdymo

gramos,,Zipio drau gai"
!gyvendinimas
1.4.2. edukacines programos
Skaitantys vaikq darLeliai
igyvendinimas
1.4.3. projekto ,,Vokiediq

pedagogas

pro

kalba su Hans

Aukletojai

Vokiediq

Hase

kalbos

prieSmokykliniame ugdyme"

mokytojas

pletra

2 tikslas. Pedagogq kompetencijq didinimas.

UZdaviniai

2.t.

Plesti

pedagogq

profesing
kompetencij4

Priemonds uidaviniams

[vykdymo

Atsakingi

icvvendinti

data

asmenvs

2.1.1. bendruomenes projekto
ir vaikq spektakliq festivalio
,,Supinsiu pyng i5 LodLh4 ir

03

Direktorius

spalvu" vykdymas
2.1.2, pedagogq gerosios darbo
patirties sklaida metodinese
praktinese konferencijoje,
seminaruose metodinese
dienose, apvaliojo stalo
diskusiioie
2.1.3. metodines dienos,,Vaikq
pasiekimq apra5o ir ugdymo/si
kokybes ry5ys" organizavimas
miesto ikimokykliniq istaigq
pedagogams

2.1.4. jaunq pedagogq

01-12

2.2.

Tobulinti

veiklos
isivertinimo

isivertinimo atlikimas

Pedagogai

u

Direktorius

Direktoriaus

Pedagogq

pavaduotojas

tarybos
posedis

ugdymui

Direktoriaus

Aukletojai

pavaduotojas

kvalifi kacijos
tobulinimo poreikio
nustatymas ir jq kvalifikacijos
sairiu numatvmas
2.2.1. savo profesines veiklos
isivertinimo refl eksija

2.2.2. ,,pladiojo"

Metodines
grupes
susirinkimas

ugdymui

0t-r2

2.1 .5 . pedagogq

vidinio

Apibendrinimo forma

pavaduotojas

mokymai

pedagogines

Direktoriaus

Partneris
(iai)

01

05

ugdymui
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Direktorius

Metodines
grupes

Pedagogai

Direktoriaus
pavaduotojas

09

Direktorius

uedvmui
Direktoriaus
pavaduotojas

susirinkimas

Pedagogq

tarybos
posedis

ig[dZius

2.2.3. i5orinio

vertinimo

01

Direktorius

savianalizes atlikimas

ugdymui
Direktoriaus
pavaduotojas

Tarybos
posedis

ugdymui
3 tikslas. Edukacines ir Dkines aplinkos atnaujinimas ir tobulinimas
Saugiq, sveikq ir moderniq ugdymosi s4lygq sudarymas

UZdaviniai

3.1.

Turtinti
ugdymo(si)
edukacines
erdves

Priemonds uZdaviniams

fvykdymo

Atsakingi

igvvendinti

data

asmenvs

3.1.1. dviejq smelio

deZiq

05

Direktorius

pakeitimas naujomis

Partneris
(iai)
Ukio dalies
vedejas

3.1.2. sportinio inventoriaus

09

papildymas

Direktoriaus

Ukio dalies

pavaduotojas

vedejas

Apibendrinimo forma
Tarybos
posedis

ugdymui

3.1.3. didaktiniq priemoniq,
Zaislq, groZines ir metodines

literatlros isieii imas

09

grup€se

3.1.4. vaikq veiklai

lauke

06

Zaislq isigijimas

3.1.5. muzikinio inventoriaus
papildymas

3.2.

Gerinti

3.2.1. vaiki5kq

09

diuZinir

02
10

Ukio dalies
vedejas

Visuotinis
Aukletojos

nariq

ugdymui
Direktoriaus

susirinkimas

ugdymui
Direktorius

Neformaliojo
ugdymo
mokvtoia
Ukio dalies
vedejas

,,Nyk5tukq" grupese

3.2.2. virtuves

ir

maisto

06

Direktorius

sandelio durq pakeitimas

3.2.3. vaiki5kq

spintq-

lovyditl ,,Drugeliq"

grupeje

bendruomends

pavaduotojas

pavaduotojas

higienines ir isigijimas ,,PeledZiukq" i
Dkines s4lygas

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Direktoriaus

Ukio dalies

Tarybos
posedis

vedejas
06

Direktorius

Ukio dalies
vedejas

pakeitimas

3.2.4. kiemo
erdvese irengti

edukacinese

dvi

05-06

Direktorius

Ukio dalies
vedejas

terasas,

eksperimentavimq-bandymq
erdves suk[rimas, augalq

sodinimo-prieZiDros erdves
sukfirimas, laisvos kurybines

erdves vaikq

Visuotinis
bendruomenes
nariq

veiklai

sukiirimas

3.2.5. keturiq plautuviq
,,NykStukq",

,,Pel6dZiukq",

,,Smalsudiq'o ir ,,Varpeliq"
grupese isigijimas ir
imontavimas

05

Direktorius

Ukio dalies
vedejas

susirinkimas

3.2.6. vieno lauko irenginio

06

Direktorius

isigijimas

vedejas

3.2.7. vaiki5kq riibq spintelit

,,Smalsudiq"

Ukio dalies

ir

02

Direktorius

,,Varpeliq'

Ukio dalies
vedejas

grupese isigijimas

3.2.8. pastato fasadines puser
nuogrindq remontas

06

3.2.9.,,Nyk5tukq",,,Varpeliq"
,,PeledZiukq" grupiq virtuvelir
atnaujinimas

02

).2.10.,,Drugeliq",,,Nyk5tukq'
lrupiq remonto darbq atlikimas

04

3.2.I1. sporto sales

sienor
atnauj inimas kam5tine danga

3.2.12. vaiki5kq kedudit
vienai grupei ir dviejq lentynt
Zaislams isigijimas

Ukio dalies

Vy.buhalteris

vedejas

Direktorius

Ukio dalies
vedejas

Direktorius

Ukio dalies
vedejas

03

Direktorius

Ukio dalies
vedejas

11

Ukio dalies
vedejas

Vyr.buhalteris

