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PATVIRTINTA
Šiaulių lopšelio-darželio „Ežerėlis“
direktoriaus 2018 m. kovo 7 d.
įsakymu Nr. V-22(1.6.)

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EŽERĖLIS“
2018 METŲ
VEIKLOS PLANAS

2018 METŲ TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS
1 tikslas. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas ir reflektavimas
Uždaviniai

Priemonės
Įvykdymo Atsakingi
uždaviniams
data
asmenys
įgyvendinti
1.1.
Skatinti 1.1.1.
įgyvendinti
06-12
Direktorius
gilesnį
vaiko atnaujintą
pažinimą
ir ikimokyklinio ugdymo
taikyti
turinį
įvairesnius
būdus
jo
poreikiams
tenkinti

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

1.1.2.
tobulinti
ikimokyklinio
ir
priešmokyklinio
amžiaus
vaikų
pasiekimų ir pažangos
vertinimą

09-12

Direktorius

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Sėkmės kriterijus
Patvirtinta
ir
įgyvendinama
atnaujinta ikimokyklinio ugdymo
programa „Ežerėlio“ vaikų pasaulis“;
į atnaujintą ugdymo programą
integruotos Ikimokyklinio amžiaus
vaikų pasiekimų aprašo nuostatos,
apibrėžtas ikimokyklinio amžiaus
vaiko
ugdymo(si)
siektinas
rezultatas, ugdymo turinys išdėstytas
pagal vaiko ugdymo(si) rezultatų
kryptis;
parengti ir pritaikyti
ugdymo
programos
„Ežerėlio“
vaikų
pasaulis“ kokybės kriterijai.
Ikimokyklinio
ugdymo
turinys
papildytas
emocinio
intelekto
ugdymo
programos
„Kimochi“
gairėmis;
atliktas
tyrimas
„Socialinių,
emocinių įgūdžių ugdymo priemonių
taikymo veiksmingumas“.
Įtraukti
ikimokyklinio
ir
priešmokyklinio amžiaus vaikai į
savo
pasiekimų
ir pažangos
(įsi)vertinimą; parengtos ir pildomos
ikimokyklinio
amžiaus vaikų
pasiekimų ir pažangos (įsi)vertinimo
formos;
parengtas
ir
naudojamas
klausimynas
priešmokyklinio
amžiaus vaikų
pasiekimų ir
pažangos (įsi)vertinimui.
Parengti ir pagal poreikį taikomi
vaiko emocijų suvokimo ir raiškos,
savireguliacijos ir savikontrolės
pažangos fiksavimo protokolai;
100 procentų tėvų dalyvauja vaiko
emocijų suvokimo ir raiškos,
savireguliacijos ir savikontrolės
pasiekimų vertinime.

1.1.3. vaikų pažintinės
veiklos plano 2018 m.
parengimas
ir
vykdymas (3 priedas)
1.1.4. priešmokyklinio
amžiaus
vaikų
ugdymosi
pasiekimų
įvertinimas ir refleksija

01

Direktoriaus Parengtas ir 90 - procentų
pavaduotojas įgyvendintas vaikų pažintinės veiklos
ugdymui
planas

05/11

Priešmokyk- 95
procentai
tėvų
patenkinti
linio ugdymo priešmokyklinio
amžiaus
vaikų
pedagogas
pasiekimais,
įgyti vaikų
pasiekimai
atitinka
Bendrojoje
priešmokyklinio ugdymo programoje
apibrėžtus gebėjimus
Metodinės
Įvykdytos
visos
numatytos
grupės
priemonės
pirmininkas

1.1.5. metodinės grupės
veiklos plano 2018 m.
parengimas
ir
įgyvendinimas
(2
priedas)
1.1.6. pedagogų tarybos
veiklos plano 2018 m.
parengimas
ir
įgyvendinimas
(1
priedas)
1.1.7. muzikinės vaikų
veiklos gairių 2018 m.
parengimas
ir
įgyvendinimas
1.1.8.
pedagoginio
darbo priežiūros plano
parengimas
ir
vykdymas (11 priedas)
1.1.9.
papildomų
edukacinių
paslaugų
teikimo refleksija
1.1.10.
metodinės
veiklos
efektyvinimo
komandos veiklos plano
2018 m. parengimas ir
įgyvendinimas
( 6 priedas )
1.1.11.
mokinio
krepšelio
lėšų
panaudojimo
ir
kontrolės
komisijos
veiklos vykdymas
1.1.12.
dalyvavimas
SKU programoje

01-12

1.1.13.
dienyno
darželis“

elektroninio
„Mūsų
maksimalus

01-12

Pedagogų
tarybos
pirmininkas

01-12

Direktoriaus Planavimas
90
proc
pavaduotojas muzikinės veiklos gaires
ugdymui

01-12

Direktoriaus Įgyvendintas pedagoginio darbo
pavaduotojas priežiūros planas 80 procentų
ugdymui

05

01-12

Įvykdytos
priemonės

visos

numatytos

atitinka

Papildomų edukacinių paslaugų
teikimas 95 proc tenkina vaikų
poreikius ir tėvų lūkesčius
Direktoriaus Įgyvendintos visos priemonės
pavaduotojas
ugdymui
Direktorius

01-12

Direktoriaus Parengtos Mokinio krepšelio lėšų
pavaduotojas panaudojimo komisijos ataskaitos
ugdymui

01-12

Direktorius

Sudarytos
sąlygos
profesinio
veiklinimo, savanorystės ir socialinio
pilietinio ugdymo 5 veiklų vykdymui

01-12

Direktorius

Pilnai panaudojamos el. dienyno
„Mūsų darželis“ taikymo galimybės

galimybių
taikymas
ugdymo procese
1.2. Gerinti
vaikų emocinių
ir socialinių
gebėjimų
ugdymą(si) ir
stiprinti vaikų
sveikatą

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

1.2.1. vaikų sveikatos
ugdymo plano 2018 m.
parengimas
ir
vykdymas ( 4 priedas)

01-12

Visuomenės Parengtas ir 95 procentų
sveikatos
įgyvendintas vaikų sveikatos
priežiūros
ugdymo planas
specialistas

1.2.2. Vaiko gerovės
komisijos veiklos plano
2018 m. parengimas ir
įgyvendinimas
(
5
priedas)
1.2.3. paskaitos „Vaikų,
turinčių
autizmo
spektro
sutrimimų,
raidos
ir
ugdymo
ypatumai“
organizavimas
pedagogams ir tėvams
1.2.4.
logopedo,
socialinio
pedagogo
bendradarbiavimas su
grupių
auklėtojais
teikiant švietimo ir
socialinę
pagalbą
vaikams
1.2.5.
sportinių
pramogų organizavimas
kartu su tėvais

01-12

Vaiko
gerovės
komisijos
pirmininkas

1.3.1. „tėvų klubo“
veiklos plėtojimas

01-12

1.3.2.
tėvų
prisijungimas
prie
elektroninio
dienyno
„Mūsų darželis“
1.3.3.
futbolo
ir
krepšinio
varžybų
organizavimas
su
socialiniais partneriais
1.3.4.
dalyvavimas
socialinių
partnerių
organizuojamose
veiklose
1.3.5.
kūrybinių

09-12

Parengtas ir 95 procentų
įgyvendintas Vaiko gerovės
komisijos veiklos planas

02

Direktoriaus Paskaitoje dalyvauja 15 procentų
pavaduotojas tėvų ir 85 proc pedagogų
ugdymui

01-12

Direktoriaus Logopedo, socialinio pedagogo
pavaduotojas teiktos ne mažiau 3 konsultacijos
ugdymui
vienam auklėtojui

01-12

Visuomenės Suorganizuotos sportinės pramogos
sveikatos
darželio grupėse
priežiūros
specialistas
Direktorius Vykdytos tėvų diskusijos grupių
facebook paskyrose,
dalyvauta įstaigos veiklos
įsivertinime, edukacinių aplinkų
kūrime, įgyvendinta viena tėvelių
iniciatyva
Pedagogai
90 proc tėvų prisijungę prie el.
dienyno „Mūsų darželis“ ir naudojasi
jo paslauga

05

01-12

05 ir 12

Direktoriaus Dalyvauja 1-2 socialiniai partneriai,
pavaduotojas 30 procentų vaikų
ugdymui
Direktoriaus Dalyvauta socialinių partnerių 7
pavaduotojas veiklose
ugdymui
Pedagogai

2 kartus suorganizuotos

kūrybinės

dirbtuvių „Veikti kartu
visiems smagu...“ su
tėvais organizavimas
1.3.6. atvirų ugdomųjų
veiklų organizavimas

dirbtuvės, dalyvauja 35 procentai
tėvų

1.3.7.
GDEM
įgyvendinimas
ir
refleksija

05-12

Metodinės
grupės
pirmininkas
Direktorius

1.3.8. interneto svetainės
www.ezerelis.mir.lt
turinio atnaujinimas

01

Direktorius

Interneto svetainė atitinka interneto
svetainių rengimo reikalavimus

1.3.9.
respublikinės
metodinės
praktinės
konferencijos
„Kokybiškas
ikimokyklinis
ugdymas(is). Ką galime
padaryti
geriau?“
organizavimas
1.3.10. naujų ryšių su
socialiniais partneriais
užmezgimas

03

Direktorius

Parengta konferencijos programa,
skelbiamas jos organizavimas per
SEMI+
sistemą,
konferencijoje
dalyvauja lektoriai, pedagogai iš
įvairių šalies miestų

03-12

Direktorius

Pasirašytos dvi naujos
bendradarbiavimo sutartys ir vykdyta
bendra veikla

1.3.11. renginių ciklo
„Vaikystės spindulėlis“
organizavimas

1.3.12.
stilizuotos
muzikinės
kompozicijos „Vardan
tos Lietuvos“, skirtos
Lietuvos
Valstybės
atkūrimo
100 metų
paminėti įgyvendinimas
1.4.
Integruoti 1.4.1. tarptautinės vaikų
projektus,
socialinių
gebėjimų
programas
į ugdymo
programos
ugdymo turinio „Zipio
draugai“
įgyvendinimą
įgyvendinimas
1.4.2.
projekto
„Ežerėlis“
skaito
vaikams“ tobulinimas ir
įgyvendinimas

05

05

03

01-12

01-12

Suorganizuotos 5 atviros ugdomosios
veiklos
Įgyvendintos GDEM 2018 metų
priemonės 90 procentų

Direktoriaus Suorganizuota:
pavaduotojas - sportinės pramogos su tėvais su
ugdymui
socialiniais partneriais,
- mokslo metų užbaigimo renginys
„Pabūkime kartu“
Direktorius Pastatytas, parodytas visuomenei
bendruomenės muzikinio projekto
finalinis
renginys
S.Šalkauskio
gimnazijoje kartu su vaikais, jų
tėvais ir socialiniais partneriais
Priešmokykli- 90
procentų
priešmokyklinio
nio ugdymo
amžiaus vaikų dalyvavo programos
pedagogas
įgyvendinime

Direktorius

Įgyvendintos
visos
projekto priemonės

numatytos

Vokiečių kalbos mokėsi 100
procentų priešmokyklinio amžiaus
vaikų

1.4.3.
projekto
„Vokiečių kalba su
Hans
Hase
priešmokykliniame
ugdyme“
įgyvendinimas
1.4.4.
tarptautinio
projekto
„Pasakyk
pasauliui
labas“
įgyvendinimas
1.4.5.
Tęstinių
bendruomenės projektų
tobulinimas
ir
įgyvendinimas:
„Iš
darželio
į
mokyklą“,
- „Sveika ir saugi
vaikystė“

01-12

Direktorius

01-06

Projektą įgyvendino 5 darželio
grupių vaikai ir grupių auklėtojai,
100 proc įgyvendintos visos projekto
užduotys pagal penkių pirštų metodą
Priešmokyk- Įgyvendintos projekto priemonės 95
linio ugdymo procentus
pedagogas

- projekto „Juda kojos
ir galva mano nuotaika
gera”

02-05

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

1.4.6.
įstaigos
įvaizdžio formavimo
programos 2016-2018
metams
2018
m.
priemonių
įgyvendinimas
(7
priedas)
1.4.7.
tarptautinės
socialinių
emocinių
įgūdžių
ugdymo
programos „Kimochi“
taikymas

01-12

Direktoriaus Parengta
įstaigos
įvaizdžio
pavaduotojas formavimo programa 2016-2018
ugdymui
metams ir įgyvendintos visos 2018 m
priemonės

03-12

Direktoriaus „Kimochi“ programa įgyvendinama
pavaduotojas 4-5 m. „Nykštukų“
grupėje.
ugdymui
„Kimochi“
programos
idėjos
įgyvendinamos 5-6 m. „Smalsučių“
grupėje. Programos įgyvendinimui
įsigyti trūkstami keturi kimochi
žaislai. Programos įgyvendinime
dalyvavo 20 procentų vaikų.

10-12

05

Direktorius

Visuomenės Dalyvauja 80 procentų vaikų ir 30
sveikatos
procentų tėvų
priežiūros
specialistas

2 tikslas. Lyderystės kompetencijų formavimas.
Uždaviniai

Priemonės uždaviniams Įvykdymo Atsakingi
įgyvendinti
data
asmenys
2.1. Tobulinti 2.1.1.
bendruomenės
04
Direktorius
pedagogų
projekto „Supinsim pynę
profesinę
iš pasakų ir dainų“
kompetenciją
parengimas ir vykdymas
2018 m.

Sėkmės kriterijus
Projekto
priemonių
vykdyme
dalyvauja 80 procentų pedagogų ir
90 procentų vaikų

2.1.2. pedagogų gerosios
darbo patirties sklaida
metodinėse
praktinėse
konferencijose,
seminaruose, metodinėse
dienose
2.1.3.
respublikinės
ikimokyklinio ugdymo
įstaigų
pedagogų
metodinės-praktinės
konferencijos
„Kokybiškas
ikimokyklinis ugdymas.
Ką
galime
padaryti
geriau?“ organizavimas
2.1.4. pagalbos mažesnę
patirtį turintiems
pedagogams
organizavimas
2.1.5. pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo
poreikio nustatymas ir jų
kvalifikacijos gairių
numatymas
2.1.6. pedagogų
kvalifikacijos
tobulinimas

01-12

01-12

Direktoriaus Visi pedagogai dalyvavo
pavaduotojas kvalifikacijos tobulinimo
ugdymui
renginiuose, trys pedagogai įgijo
kvalifikacijos kategoriją

2.1.7. švenčių, konkursų,
parodų organizavimas

01-12

Direktoriaus Organizuota ne mažiau kaip 30
pavaduotojas renginių
ugdymui
Direktorius Veiklos įsivertinimą ir refleksiją
atliko 100 procentų pedagogų

2.1.8. pedagogų savo
profesinės
veiklos
įsivertinimas ir refleksija
2.1.9.
Mokytojų
ir
pagalbos
mokiniui
specialistų
atestacijos
komisijos
veiklos
vykdymas (8 priedas)
2.1.10.
bendruomenės
muzikinio
projekto
„Vardan tos Lietuvos“,
skirto Lietuvos Valstybės
atkūrimo
100 metų
paminėti įgyvendinimas
2.2. Tobulinti 2.2.1. išorinio vertinimo
pedagoginės
savianalizės atlikimas
veiklos

03

Direktoriaus Parengti 3 stendiniai pranešimai
pavaduotojas konferencijoms,
ugdymui
organizuotos 3 atviros vaikų veiklos
įstaigoje

Direktorius

Konferencijai paruoštas gerosios
išskirtinės patirties pranešimas

01-12

Direktoriaus Stebėta patyrusių pedagogų 3
pavaduotojas ugdomosios veiklos, suteiktos
ugdymui
konsultacijos jauniems specialistams

01

Direktoriaus 100 procentų pedagogų ištirtas
pavaduotojas kvalifikacijos tobulinimo poreikis ir
ugdymui
parengtos kvalifikacijos tobulinimo
gairės 2017 m.

09

01-12

Direktorius

Įgyvendintas Mokytojų ir pagalbos
mokiniui
specialistų
atestacijos
komisijos posėdžių planas 100
procentų

03

Direktorius

Pastatytas, parodytas visuomenei
bendruomenės muzikinio projekto
finalinis
renginys
S.Šalkauskio
gimnazijoje kartu su vaikais, jų
tėvais ir socialiniais partneriais

02

Direktorius

Savianalizės atlikime dalyvauja 55
procentai tėvų ir 95 procentai
pedagogų

įsivertinimo ir 2.2.2. GDEM 6 veiklos
komandinio
srities
„lyderystė
ir
darbo įgūdžius. vadyba“ 6.4. ir 6.5.
rodiklių įsivertinimas
2.2.3. vadybinės veiklos
efektyvinimo komandos
veiklos plano 2017 m.
įgyvendinimas
(
9
priedas)
2.2.4. ūkinės – finansinės
veiklos
efektyvinimo
komandos veiklos plano
2017 m. įgyvendinimas
(10 priedas)
2.3.1. irklavimo varžybų
2.3. Telkti
Talkšos
ežere
įstaigos
suorganizavimas
bendruomenę
2.3.2. kalėdinės šventės
neformaliam
suorganizavimas
bendravimui

09-11

01-12

Direktoriaus Parengta
veiklos
įsivertinimo
pavaduotojas ataskaita ir rekomendacijos, kurios
ugdymui
panaudotos rengiant metinį ir
strateginį įstaigos veiklos planus
Direktorius Veiklos planas įgyvendintas 90
procentų

01-12

Direktorius

Veiklos planas įgyvendintas 90
procentų

06

Direktorius

Varžybose dalyvauja 85 procentai
darbuotojų

12

Direktorius

Šventėje dalyvauja 75 procentai
darbuotojų

3 tikslas. Edukacinės ir ūkinės aplinkos atnaujinimas ir tobulinimas
Saugių, sveikų ir modernių ugdymosi sąlygų kūrimas
Uždaviniai
3.1.
Modernizuoti
ugdymo(si)
aplinką

Priemonės uždaviniams Įvykdymo Atsakingi
Sėkmės kriterijus
įgyvendinti
data
asmenys
3.1.1.
sportinio
09
Direktoriaus Lentynų kamuoliams, šokliukams, ir
inventoriaus
laikymo
pavaduotojas kitams
sportiniam
inventoriui
sąlygų gerinimas
ugdymui
įrengimas.
Įsigyta,
kamuoliųšokliukų 5 vnt, lankų 20 vnt
3.1.2. vaikų veiklai lauke
04-06
Direktoriaus Atnaujinti
želdiniai kieme 20
sąlygų įvairinimas
pavaduotojas procentų.
ugdymui
Organizuotas augalų sodinimas ir jų
priežiūra daržo dėžėse
3.1.3. vaikų kūrybinės
galerijos turtinimas

10

3.1.4. grupių edukacinių

09

aplinkų atnaujinimas

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Direktorius ir
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Suorganizuota akcija „Padovanok
darželiui knygą“, papildyta knygų
bibliotekėlė 20 vaikiškų knygų
atnaujintos
grupėse
didaktinės
priemonės 30 vnt, žaislų 80 vnt,
metodinė ir vaikiška literatūra 60 vnt,
priemonių meninei veiklai 350 vnt.
šaškių 8 komplektus
Vaikiškų kėdučių 22 vnt įsigijimas
„Smalsučių“ gr.
Dvi lentynos žaislams ir spinta su
stalčiais „Varpelių“ grupėje
Knygų lentynos „Drugelių“ grupėje

3.1.6.
programos
„Kimochi“ ir didaktinių
priemonių įsigijimas

03

Direktoriaus Įsigyti 4 „Kimochi“ programos
pavaduotojas įgyvendinimui reikalingi žaislai:
ugdymui
Balandė, Katė, Rožė, Dobilėlis

3.1.7. lauko edukacinių
erdvių turtinimas

09

Direktorius

Sukurta erdvė vaikų tyrinėjimų ir
kūrybinių
poreikių
tenkinimui:
įsigytas vienas stalas

04

Direktorius

Įsigytos ir pakeistos vaikiškos
spintos-lovytės „Žirniukų“ grupėje

3.2.
Gerinti 3.2.1. vaikų miego sąlygų
higienines ir gerinimas
ūkines sąlygas

Įsigytos langų apsaugos priemonės
„Nykštukų“ ir „Pelėdžiukų“ grupėse
Pakeistos
rūbinėlės
spintelės
„Nežiniukų‘ grupėje

3.2.2.
vaikų
rūbų
talpinimo
sąlygų
gerinimas
3.2.3. sąlygų gerinimas
grupių virtuvėlėse

08

Ūkio dalies
vedėjas

09

Ūkio dalies
vedėjas

3.2.4. sporto salės patalpų
remontas
ir
langų
apsaugos
priemonių
įsigijimas
3.2.5.
kosmetinio
remonto atlikimas

08

Ūkio dalies
vedėjas

09

Ūkio dalies
vedėjas

Perdažytos trijų laiptinių tambūro
patalpos

3.2.6. naujų kompiuterių
įsigijimas

09

Direktorius

Įsigyti
2
nauji
kompiuteriai
„Nykštukų“, „Drugelių“ grupėms

3.2.7. vaikų veiklos lauke
sąlygų (įsi)vertinimas

05

Ūkio dalies
vedėjas

Atliktas lauko aikštelių įrengimų
saugos (įs)vertinimas vadovaujantis
HN131 ir nurodytas lauko įrengimų
pašalinimas, atliktas smėlio tyrimas

3.2.8. specialių darbo
rūbų
ir
jų
priedų
atnaujinimas

10

Ūkio dalies
vedėjas

3.2.9. higieninių sąlygų
gerinimas virtuvėje

03

Ūkio dalies
vedėjas

Įsigyti virtuvės darbuotojams du
komplektai rūbų, 9 komplektai rūbų
(prijuostės ir kepurės) auklėtojų
padėjėjoms
Įsigyta elektrinė viryklė, konvekcinė
krosnis, keturi nerūdijančio plieno
stalai

Pakeisti naujais maisto išdavimo
langeliai „Žirniukų“ ir „Smalsučių“
grupių virtuvėlių, pakeista indauja
„Smalsučių“ grupės virtuvėlėje ir
„Žirniukų“ grupės virtuvėlėje spintelė
po plautuve
Išremontuota 64 kv m. patalpos ir
įsigyta nauja langų apsauga sporto
salėje

3.2.10. langų remonto
darbų atlikimas

11

Ūkio dalies
vedėjas

Atliktas 50 langų rankenų remontas

3.2.11. vamzdynų tęstinio
ir elektros instaliacijos
investicijų
projekto
įgyvendinimas
3.2.12.
elektros
instaliacijos
investicijų
tęstinio
projekto
parengimas

06-08

Direktorius

06

Direktorius

Pilnai atnaujintas vamzdynas ir
santechnikos įrengimai, įgyvendintas
elektros instaliacijos atnaujinimo I
etapas.
Pateiktas
tęstinis
elektros
instaliacijos
atnaujinimo
darbų
investicijų projektas Šiaulių miesto
savivaldybės administracijai

_______________

