PRITARTA
Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“
tarybos posėdžio 2017-03-30
protokolu Nr. TR-1

PATVIRTINTA
Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“
direktoriaus 2017-04-03
įsakymu Nr. V- 23 (1.6.)

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EŽERĖLIS“
2017 METŲ
VEIKLOS PLANAS

2017 METŲ TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS
1 tikslas. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimas ir tobulinimas
Uždaviniai

Priemonės uždaviniams
Įvykdymo Atsakingi
įgyvendinti
data
asmenys
1.1.1. ikimokyklinio ugdymo
12
Direktoriaus
programos „Ežerėlio“ vaikų
pavaduotojas
pasaulis“ įgyvendinimo ir
ugdymui
vaikų pasiekimų refleksija

1.1. Įgyvendinti
ir
reflektuoti
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo
programas
1.1.2. priešmokyklinio ugdymo
bendrosios
programos
įgyvendinimo
ir vaikų
pasiekimų refleksija

1.1.3. vaikų pažintinės veiklos
plano 2017 m. parengimas ir
vykdymas
(3 priedas)
1.1.4. priešmokyklinio amžiaus
vaikų ugdymosi pasiekimų
įsivertinimo
modelio
tobulinimas
1.1.5. metodinės grupės veiklos
plano 2017 m. parengimas ir
įgyvendinimas (2 priedas)
1.1.6.
pedagogų
tarybos
veiklos
plano
2017
m.
parengimas ir įgyvendinimas
(1 priedas)
1.1.7. muzikinės vaikų veiklos
gairių 2017 m. parengimas ir
įgyvendinimas
1.1.8.
vaikų
ugdomosios
veiklos grupėse planavimo
tobulinimas

Sėkmės kriterijus
Ikimokyklinio
ugdymo
programa „Ežerėlio“ vaikų
pasaulis“ 95 procentais
atitinka vaikų, pedagogų ir
tėvų poreikius
Priešmokyklinės ugdymo
grupės 95 proc vaikų tėvų
tenkina vaikų pasirengimas
mokytis pagal pradinio
ugdymo programą
Parengtas ir 100 - procentų
įgyvendintas
vaikų
pažintinės veiklos planas

05

Metodinės
grupės
pirmininkas

02

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

10

Priešmokyklinio Patobulintas įsivertinimo
ugdymo
modelis pačių vaikų savęs
pedagogas
pasiekimų vertinimu

02-12

02-12

01-12

01-12

Metodinės
grupės
pirmininkas
Pedagogų
tarybos
pirmininkas

Įvykdytos visos numatytos
priemonės

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Planavimas
90
proc.
atitinka muzikinės veiklos
gaires
Planuojama
veikla
„plaukimo
takeliu“
savaitei
Sudarytos sąlygos 5
papildomoms
edukacinėms paslaugoms
Įgyvendintos
visos
priemonės

1.1.9. papildomų edukacinių
paslaugų teikimas

01-12

Direktorius

1.1.10. metodinės veiklos
efektyvinimo
komandos
veiklos
plano
2017
m.
parengimas ir įgyvendinimas

01-12

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Įvykdytos visos numatytos
priemonės

1.2. Gerinti
vaikų
sveikatos
saugojimo
įgūdžius

1.3. Integruoti
tėvus ir
socialinius
partnerius į
kokybišką
ugdymo
turinio
įgyvendinimą

1.1.11. mokinio krepšelio lėšų
panaudojimo
ir
kontrolės
komisijos veiklos vykdymas

01-12

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

1.1.12. dalyvavimas socialinių
kompetencijų
ugdymo
programoje

02-12

Direktorius

1.1.13.
ikimokyklinio
ir
priešmokyklinio
ugdymo
programų
įgyvendinimo
planavimas el. dienyne „Mūsų
darželis“
1.2.1. vaikų sveikatos ugdymo
plano 2017 m. parengimas ir
vykdymas ( 4 priedas)

03-12

Direktorius

El.
dienyną
„Mūsų
darželis“
taiko
visi
pedagogai

01-12

Visuomenės
sveikatos
priežiūros
specialistas

Parengtas ir 100 procentų
įgyvendintas vaikų
sveikatos ugdymo planas

1.2.2. Vaiko gerovės komisijos
veiklos
plano
2017
m.
parengimas ir įgyvendinimas (
5 priedas)
1.2.3. tėvų, pedagogų ir
specialistų diskusija „Vaiko
pykčio valdymas“

01-12

Vaiko gerovės
komisijos
pirmininkas

11

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Parengtas ir 100 procentų
įgyvendintas Vaiko
gerovės komisijos veiklos
planas
Diskusijoje dalyvauja 25
procentai tėvų ir 70 proc.
pedagogų

1.2.4. logopedo ir auklėtojų,
ugdančių vaikus su vidutiniais
ir
sunkiais
ugdymosi
poreikiais, bendradarbiavimas

01-12

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Logopedo teikta ne mažiau
3 konsultacijos vienai
auklėtojai

1.2.5.
sportinių
pramogų
organizavimas kartu su tėvais

01-12

Suorganizuotos sportinės
pramogos visose grupėse

1.3.1. „tėvų klubo“ veiklos
plėtojimas

01-12

Visuomenės
sveikatos
priežiūros
specialistas
Direktorius

1.3.2. tėvų įtraukimas į el.
dienyno
„Mūsų
darželis“
taikymą

09-12

Pedagogai

1.3.3.
sporto
šventės
„Futboliukas“ organizavimas

10

Direktoriaus
pavaduotojas

Parengtos
Mokinio
krepšelio
lėšų
panaudojimo
komisijos
ataskaitos
programoje
dalyvauja
priešmokyklinio amžiaus
vaikai, darbuotojai

Vykdytos tėvų diskusijos
grupių facebook paskyrose,
dalyvauta įstaigos veiklos
įsivertinime, edukacinių
aplinkų kūrime,
suorganizuota iniciatyva
„Padovanok darželio
bibliotekėlei knygą“
100 proc. tėvų susipažinę su
el. dienyno „Mūsų darželis“
paslauga
Dalyvauja 1-2 socialiniai
partneriai,
30 procentų

su socialiniais partneriais
1.3.4. dalyvavimas socialinių
partnerių
organizuojamose
veiklose
1.3.5. kūrybinių dirbtuvių
„Veikti kartu visiems smagu...“
su tėvais organizavimas

1.4. Integruoti
projektus,
programas
į
ugdymo
turinio
įgyvendinimą

01-12

04 ir 12

ugdymui

vaikų ir 25 procentai tėvų

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Pedagogai

Dalyvauta socialinių
partnerių 5 veiklose

1.3.6. atvirų durų savaitės
„Mokymasis su kitais ir iš
kitų“ tėvams organizavimas

05

Metodinės
grupės
pirmininkas

1.3.7. bendruomenės narių
lūkesčių išsiaiškinimas, siekiant
parengti savitą įstaigos modelį

05-12

Direktorius

1.3.8.
interneto
svetainės
www.ezerelis.mir.lt atnaujinimas
ir el. pašto dėžučių sukūrimas

01

Direktorius

1.3.9. respublikinės metodinės
praktinės
konferencijos
„Kokybiškas
ikimokyklinis
ugdymas(is).
Koks
jis?“
organizavimas

04

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

1.3.10. naujų ryšių su socialiniais
partneriais užmezgimas

03-12

1.4.1.
tarptautinės
vaikų
socialinių gebėjimų ugdymo
programos „Zipio draugai“
įgyvendinimas
1.4.2. projekto
„Ežerėlis“
skaito vaikams“ tobulinimas ir
įgyvendinimas
1.4.3. projekto
„Vokiečių
kalba
su
Hans
Hase
priešmokykliniame ugdyme“
įgyvendinimas
1.4.4. projekto „Futboliukas“
įgyvendinimas

01-12

Direktorius

Interneto svetainė atitinka
interneto svetainių
rengimo reikalavimus,
sukurtos ne mažiau 8 el.
pašto dėžutės
Parengta
konferencijos
programa, skelbiamas jos
organizavimas per SEMI+
sistemą,
konferencijoje
dalyvauja
lektoriai,
pedagogai iš įvairių šalies
miestų
Pasirašytos
bendradarbiavimo sutartys
ir vykdyta bendra veikla

Priešmokyklinio Perteikta visa programos
ugdymo
medžiaga
pedagogas

Per 2017
metus

Direktorius

Per 2017
metus

Direktorius

04

2 kartus suorganizuotos
kūrybinės
dirbtuvės,
dalyvauja 35 procentai
tėvų
Organizuota 12 atvirų
vaikų
veiklų
tėvams
įvairiose
edukacinėse
erdvėse
Parengtas savitas įstaigos
modelis išsiaiškintų
lūkesčių pagrindu

Neformaliojo
ugdymo
mokytojas

Įgyvendintos
visos
numatytos
projekto
priemonės
Vokiečių kalbos mokosi
50 procentų
priešmokyklinio amžiaus
vaikų
Dalyvauta Šiauliai City
Football Cup mažojo
futboliuko varžybose

1.4.5. Tęstinių bendruomenės
projektų
tobulinimas
ir
įgyvendinimas:
- „Iš darželio į mokyklą“,

- „Sveika ir saugi vaikystė“

- projekto „Juda kojos ir galva
mano nuotaika gera”
1.4.6.
Tęstinio
projekto
rengimas ir įgyvendinimas:
- „Pirštukais žaidžiu-gražiai
kalbu“
1.4.7.
įstaigos
įvaizdžio
formavimo programos 20162018 metams 2017 m.
įgyvendinimas (7 priedas)
1.4.8. tarptautinės socialinių
emocinių įgūdžių ugdymo
programos „Kimochi“ idėjų
taikymas

10-12

05

Priešmokyklinio
ugdymo
pedagogas
Visuomenės
sveikatos
priežiūros
specialistas
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Įgyvendintas projektas 100
procentų
Įgyvendintas projektas 100
procentų
Įvykdyta 90 procentų
planuotų projekto
priemonių.
Dalyvauja 80 procentų
vaikų ir 30 procentų tėvų

02-05

1-11

Logopedas

01-12

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

03-12

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Įgyvendintas projektas 100
procentų
Parengta įstaigos įvaizdžio
formavimo
programa
2016-2018 metams ir
įgyvendintos
visos
priemonės 2017 m
Įsigyta
„Kimochi“
programa ir taikomos jos
idėjos
dviejose
ikimokyklinio
ugdymo
grupėse

2 tikslas. Intelektualinių išteklių efektyvus formavimas.
Uždaviniai

Priemonės uždaviniams
Įvykdymo Atsakingi
įgyvendinti
data
asmenys
2.1. Tobulinti 2.1.1. bendruomenės projekto
03
Direktorius
pedagogų
„Supinsim pynę iš pasakų ir
profesinę
dainų“
parengimas
ir
kompetenciją
vykdymas 2017 m.
2.1.2. pedagogų gerosios darbo
01-12
Direktoriaus
patirties sklaida metodinėse
pavaduotojas
praktinėse
konferencijose,
ugdymui
seminaruose,
metodinėse
dienose
2.1.3.
respublikinės
04
Direktorius
ikimokyklinio ugdymo įstaigų
pedagogų metodinės-praktinės
konferencijos
„Kokybiškas
ikimokyklinis
ugdymas/is.
Koks jis?“ organizavimas

Sėkmės kriterijus
Projekto
priemonių
vykdyme dalyvauja 80
procentų pedagogų ir 90
procentų vaikų
Parengti
3
stendiniai
pranešimai konferencijoms,
organizuotos 3 atviros vaikų
veiklos įstaigoje
Konferencijai paruošta 2
teoriniai ir 3 stendiniai
pranešimai

2.2. Tobulinti
pedagoginės
veiklos
įsivertinimo ir
komandinio
darbo įgūdžius.

2.1.4. pagalbos mažesnę
patirtį turintiems pedagogams
organizavimas

01-12

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

2.1.5. pedagogų kvalifikacijos
tobulinimo poreikio
nustatymas ir jų kvalifikacijos
gairių numatymas

01

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

2.1.6. pedagogų kvalifikacijos
tobulinimas

01-12

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

2.1.7. švenčių, konkursų,
parodų organizavimas

01-12

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Direktorius

2.1.8. savo profesinės veiklos
įsivertinimas

05

2.1.9. Mokytojų ir pagalbos
mokiniui specialistų atestacijos
komisijos veiklos vykdymas
(8 priedas)

01-12

Direktorius

2.1.10. bendruomenės roko
operos
„Voro
vestuvės“
pastatymas
ir
pristatymas
visuomenei
„Vaikystės
spindulėlio metu“

05

Direktorius

2.1.11. pedagogų darbas su IT
sistema „Mūsų darželis“

09-12

Direktorius

2.2.1.
išorinio
vertinimo
savianalizės atlikimas

02

Direktorius

2.2.2. veiklos sričių „vaiko
ugdymas ir ugdymasis“ ir
„pagalba,
parama
vaikui,
šeimai“ įsivertinimas

09-11

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

2.2.3.
vadybinės
veiklos
efektyvinimo
komandos
veiklos
plano
2017
m.
įgyvendinimas ( 9 priedas)
2.2.4. ūkinės – finansinės

01-12

Direktorius

01-12

Direktorius

Stebėta patyrusių pedagogų
3 ugdomosios veiklos,
suteiktos konsultacijos
jauniems specialistams
100 procentų pedagogų
ištirtas
kvalifikacijos
tobulinimo
poreikis
ir
parengtos
kvalifikacijos
tobulinimo gairės 2017 m.
Visi pedagogai dalyvavo
kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose
Organizuota ne mažiau kaip
30 renginių
Veiklos
įsivertinimą ir
refleksiją
atlieka
100
procentų pedagogų
Įgyvendintas Mokytojų ir
pagalbos
mokiniui
specialistų
atestacijos
komisijos posėdžių planas
100 procentų
Pastatyta,
parodyta
visuomenei roko opera,
kurioje dalyvavo 30 proc.
vaikų, 80 proc. pedagogų ir
kitų darbuotojų, 15 proc.
tėvų,
du
socialiniai
partneriai
Visi
lopšelio-darželio
pedagogai geba naudotis IT
sistema „Mūsų darželis“
Savianalizės atlikime
dalyvauja 55 procentai tėvų
ir 95 procentai pedagogų
Atliktas
veiklos
sričių
„vaiko
ugdymas
ir
ugdymasis“ ir „pagalba,
parama vaikui, šeimai“
įsivertinimas ir parengta
ataskaita
bei
rekomendacijos
Veiklos planas įgyvendintas
100 procentų
Veiklos planas įgyvendintas

100 procentų

veiklos
efektyvinimo
komandos veiklos plano 2017
m. įgyvendinimas (10 priedas)

3 tikslas. Edukacinės ir ūkinės aplinkos atnaujinimas ir tobulinimas
Saugių, sveikų ir modernių ugdymosi sąlygų kūrimas
Uždaviniai

Priemonės uždaviniams
Įvykdymo
Atsakingi
Sėkmės kriterijus
įgyvendinti
data
asmenys
3.1.
Kurti 3.1.1. sportinio inventoriaus
10
Direktoriaus
Įsigyta šokdynių 20 vnt.,
dinamiškas
ir papildymas
pavaduotojas kamuolių-šokliukų 5 vnt.,
motyvuojančias
ugdymui
lankų 20 vnt.
ugdymo(si)
3.1.2. vaikų veiklai lauke
04-06
Direktoriaus
Atnaujinti želdiniai kieme 20
aplinkas
sąlygų gerinimas
pavaduotojas procentų,
ugdymui
Organizuotas
augalų
sodinimas ir jų priežiūra
daržo dėžėse
Įrengta futbolo aikštelė
3.1.3.
vaikų
bibliotekėlės
10
Direktoriaus
Įsigytos knygų lentynos ir
įkūrimas
pavaduotojas vaikiškos literatūros už 200
ugdymui
eur.
3.1.4.
ugdymosi
erdvių
09
Direktoriaus
25
procentais
grupėse
atnaujinimas
ugdymo
pavaduotojas atnaujintos
didaktinės
priemonėmis
ugdymui
priemonės,
žaislai,
metodinė literatūra
Dviejų
nešiojamų
kompiuterių įsigijimas
Vaikiškų kėdučių 22 vnt.
įsigijimas
3.1.5. įstaigos įvaizdžio naujos
09
Ūkio dalies Įsigytas tentas su darželio
atributikos įsigijimas
vedėjas
logotipu
3.1.6. programos „Kimochi“ ir
didaktinių priemonių įsigijimas

03

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

3.1.7. lauko edukacinių erdvių
turtinimas

09

Ūkio dalies Sukurta
erdvė
vaikų
vedėjas
tyrinėjimų ir kūrybinių
poreikių tenkinimui: įsigyti
keturi suolai
Direktorius
Įsigytos
ir
pakeistos
vaikiškos
spintos-lovytės
vienoje grupėje
Ūkio dalies Atliktas
viso
pastato
vedėjas
fasadinės
pusės
sienų
dažymas iki pirmo aukšto

3.2.
Gerinti 3.2.1. vaikų miego sąlygų
higienines ir gerinimas
ūkines sąlygas
3.2.2. pastato fasadinės pusės
sienų būklės pagerinimas

08

05-06

Įsigyta
programa,
įgyvendinama nuo rugsėjo
mėnesio ir įsigyti keturi
didaktinių
priemonių
komplektai

langų

3.2.3. sąlygų gerinimas grupėse

08

Ūkio dalies
vedėjas

3.2.4.
langų
apsaugos
priemonių įsigijimas

08

Ūkio dalies
vedėjas

3.2.5. remonto atlikimas trijose
patalpose

09

Ūkio dalies
vedėjas

3.2.6. kompiuterių devyniose
grupėse pajungimas darbui su
IT sistema „Mūsų darželis“

04

Direktorius

_______________

Įsigyta vaikiškų čiužinių 20
vnt. ir 4 rankšluostinės,
pakeistos vidaus patalpų
durys
keturiose
grupių
patalpos
Įsigyta nauja langų apsauga
sporto salėje
Išremontuotos
personalo,
minkšto
inventoriaus
laikymo
ir
pagalbinės
patalpos
Atlikti elektros instaliacijos
remonto darbai ir pajungti
darbui devyni kompiuteriai
su IT sistema „Mūsų
darželis“

