PRITARTA
Alytaus lopSelio-darZelio,,Linelis,, tarybos
2021 m. sausio

l9 d. nutarimu

protokolo Nr. L-21 ( I .3)

PATVIRTINTA
Alytaus lopSelio-darZelio,,Linelis,,
direktoriaus 2021 m. sausio 20 d.
isakymu Nr. V-7 (1.2)
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2021 METIJ VETKLOS PLANAS
PARENGE
Alytaus lopSelio-darZelio,,Linelis"
darbo grupe, patvirtinta
direktoriaus2020 m. gruodZio I d.
jsakymu Nr. V-73 (1.2.)

Alytus

BENDRoS ZrNros
Alytaus lop5elis-darZelis yra valstyb-ine ugdymo jstaiga, priklausanti Alytaus
savivaldybei, lstaiga
LietuioiRespublikos svietimo ir kitais istatymais,
Vaiko teisiq konvencij.a, Lietuvos Respublikos nutarimais, Svietimo ir mokslo
ministerijos norminiais
aktais ir patvirtintais darZelio nuostatals. Linelio darZelio-lopselio veikl4
koordinuoja atytuu, ,i.rto
savivaldy.bes taryba. Pagrindine veiklos slitis
ikimokyklinis ugdymas'(su friesmokyklinio ugdymo
grupemis). Lop5elyje-darhelyje dirba ( 2020 m. rugsejo d.
diomenimis) +s au.uritojai, i5"jq 2t
savo veiklq grindZia Lietuvos Respublikos Konstiiucija,

-

I

pedagogai.

20201021 m. m. datZelyie sukomplektuotos l2 grupiq (rugsejo
ugdymo (lopselio grupes) - 44 vaikal 7 ikimokyklinio ugoymo

amZiaus)

I d. duomenimis):3 ikimokyklinio
ldarzltio grupes is jq I misri grupei-s ,.

- 140 vaikai, 2 prie5mokyklinio ugdymo grupes-(misiios;-:z"priesmot<yklinio

ugiyro

vaikai

ir 3 ikimokyklinio ugdymo vaikai (2015 m. gimimoy.
2020 m' rugsejo I d. duomenimis lop5eli4arLelilanko 219 vaikq. Integruoti
6l specialiqjq poreikiq
vaikai, turintys kalbos ir kitq komunikacijos sutrikimq, kuriems pagalb4 teikil
logopedas.
SITUACIJOS ANALIZE
Vaikq skaiiius pagal amZiaus grupes
Data

Vaikq

I5 viso

Vaikq

I5 viso vaikq

Vaikq

skaidius
lopSelio

vaikq

skaidi us

darZelio

skaidius

lopSelio

darZelio

grupese

grupese

grupese

grupese

2020-09-01 14, 15, l5

20,20,19,
21,20,20,

44

I5

I5 viso

prieSmokyklinese

jq

spec.

poreikiq

vaikq

grupese

3s (i5 jq

140

32

219

6l

prieSmokyklinio

ugdymo ir

20

3

ikimokyklinio
ugdymo)

Vaikq, atleistq nuo mokesEio uZ neformalqi!Svietim4, skaidius
Vaikq

Data

skaidius
2020-10-01

219

Moka uZ teikiamq
Moka uZ teikiam4
neformalqji Svietim4 neformalqjj Svietim4 50%

t00%
t87

24

Nemoka uZ teikiam4 neformalqji
Svietim4
8

Lop5elio-darZelio darbuotojai
Lop5el i o-darZel io darbuotoj ai

Darbuotojq skaidius

Admi nistracij os darbuotoj ai

I5 viso:

Duomenys apie pedagogq kvalifi kacijq
Eit.

Nr.
I

LopSel io-darZel i o darbuotoj ai

2020-12-01

2t

Isiq:

dirbaneirl@
pedagogq,dirbanditl@
peOagogq,

Atestuotq pedagogq skaidiur

trrinel ikiroti

aullEiojo@

turi nei q vyresnioj o ikimokykr

i

turi nei rl i ki mokykl i ni o ugdym

oiukGtoj o kval iE[ac'il,

n

i

o ugdymo

m
metoa@

turindiq muzikos
turindiq logopeoo

.rg

EGgoffi

[.tG*ija

Neatestuotrl pedfuogq slaieiur
LopSelio-darZe

iki 30 metq amziaus
nen"i-i^
6*;:^'.^
pensinio
amZiaus

a

-2

-

0; nuo 30 iki 40 metq amZiaur

- :; nuo +it iki s0 met[ amziaus -

io, so metq ir vyresni

-

6,

VEIKLOS PLANO PASKIRTIS
Apibrezti ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo programq
lgyvendinimo nuostatas, kuriomis
vadovaudamasis lop5elis-darZelis gali savarankiSkai ir tikslingai,'
atsizvetgdamas bendruomenes
poreikius, planuoti ir organizuoti ikimokyklinj ir priesmokyklini
ugay*a.

i

LOPSELYJE.DARZELYJE IGYVENDINAMoS IR INTEGRUoJAMoS
PRoGRAMoS
Igyvend inamos programos:

Lopselio-darZelio ,,Linelis" ikimokyklinio ugdymo programa
,,Linelis,,, patvirtinta Alytaus
lopSelio-darZelio ,,Linelis" direktoriaus 201
m. liepos
isakymu Nr. VK-26( I .5.)
Ikimokyklinio ugdymo(si) priemoniq komplektas
GA!"
ir Ikimokyklinio ugdymo(si) priemoniq
,,YGA
komplektas,,OPA PA draugai pl KA!,,);
Priesmokyklinio ugdymo bendroji programa, patvirtinta 2014 m.rugsejo
2 d. Lietuvos Respublikos
Svietimo ir mokslo ministro isakymu Nr. v-zil; Alyiaus miesto
savivaldybes tarybos 2020 m.rugsejo 24
d' sprendimas Nr. T'293,,DeI Alytaus miesto savivaldybes mokyklq
vykdandiq
2020-2al ffi. ffi: programas, grupiq jose skaidiq ir modeliq s4raSo patvirtinimo;.iriesmokyklinio igdymo

8

l0 d.

Integruojamos programos :
,,lkimokyklinio amziaus vaikq saugios gyvensenos !gudziq ugdymo programa..;
sveikatos stiprinimo programa 2olg-2023 m. ,,Augu sveikas i. jualus" pltri.tintu
Alytaus lopseliodarZelio ,,Linelis" direktoriaus 2019 m. rugsejo a d.
isakymu Nr. v-32(1.2.);
Prevencine programa,'Alkoholio, tabako ir kitq psichikq veikiandiq
medZiagq vartojimas,,;

Alytaus lop5elio-darZelio ,,Linelis" ,,Patydiq, smurto prieS vaikus, kriziniq
situacilq valdymo
prevencijos programao' patvirtinta Alytaus lopSelio-darZelio
,,Linelis" direktoriaus 2019 m. rugsejo 4 d.
isakymu Nr. V-32(l .2.);
Tarptautine programa,,zipio draugai" priesmokykl inio ugdymo grupese;
Alytaus lopselio-darZelio ,,Linelis" etnines kultiiros programa
,,Teviskeles takeliu,o patvirtinta
Alytaus lop5elio-darilelio,,Lineliso'direktoriaus 2019 m. sausio l4 d.
d
Nr.
lsakymu

V-2(1.2.).

VAIKU UGDYMO PASIEKIMAI IR JU VERTINIMAS

Vaikq pasiekimq vertinimas atliekamas vadovaujantis Alytaus lopSelio-darzelio
,,Linelis,,
ir prie5m.okyklinio ugdymo vaikq pasiekimq ir paiangos vlrtinimo trurLor'uprusr,
patvirtintu Alytaus lopSelio-darZelio,,Linelis" direit'oriaus 2019
m-. ruuri'o l4 d. lsakymu Nr. v-2(1.2.).
ikimokyklinio

Prie5mokyklinio ugdymo vaikq pasiekimq lentele ((2
priedas)
uvo koreguota darbo grupes, sudarytos
direktoriaus 2020 m. birZelio iZ a.
isai.ymu V _ 40(1.2.) ,,
darbo grupes prieSmokyklinio ugdymo
vertinimo lenteliq koregavimo,,,
Vaikq pasiekimq vertinimas - tai nuolatinis informacijos .pie
vaikq, jo ugdymo(-si) ypatumus bei
daromq paLangq kaupimas ir api bendrin imas.
Vaiko ugdymo pasiekimus vertiname, kad paZintume
jo poreikius, interesus, galimybes,
iSsiaiSkintume vaiko turim4 patirtj, nustatytume individualq
ugd
osi tempq, atskleistume vaiko pastangas
paiangq bei skatintume jo ugdymqsi, reflektuotum.,
nurnu,
ugdymo tikslus ir uZdavinius vaikui ir
vaikq grupei.

i

Vaiko ugdymo pasiekimq

ir paZangos vertintojai
prie5mokyklinio ugdymo pedagogai, vaikas, vaiko tevai
/globejai
Vaiko pasiekimai ivertinami kasmet mokslo metq'
Zingsnyje yra vaikas. Naujai atsiradg ar patobulejg vaiko geUeli
Vaiko pasiekimq aplanke kaupiami svarbiausi vaiko veik
informaciiq apie vaiko pasiekimus visiems ugdymo proceso
daryv
turini. Tai suteikia vaikams pasitikejimo, pasididziavimo jausmq r
vaikq tevams/globejams informacija apie vaikq pasiekim
individualiai pagal poreikj.
2020 m. prisijungus prie elektroninio dienyno
,,Eduka,,
informacij4 apie vaiko ugdym4 (-si), pokydius, paZang4.

ikimokyklinio ugdymo aukletojai,
specialistai.
Zioje, nustatant, kuriame pasiekimq
i fiksuojami nuolat.
s pavyzdLiai, suteikiantys suprantam4
rms. Vaikai dalyvauja kaupiant aplanko
vimi, ugdo savarankiSkum4.
teikiama jvertinus vaiko pasiekimus ir
i/globejai kasdien gauna operatyvi4

BENDRADARBIAVIMAS, PARTN RYSTE

2020 metais tgseme bendravim4 ir bendradarbiavim4 su socialiniais partneriais:
Alytaus
,,vidzgirio" pagrind ine mokykla, mokykros-darzerio,,Drevinukas, pradiniq klasiq mokyojais,
lop5eliaisdarZeliais,,Du gaideliai" ir,,saltindris", Alytaus miesto pedagogi
psichologine tarnyba, Alytaus miesto

savivaldybes admin i stracijos Social i nes paramos skyrium i, A I
miesto Vaiko teisiq apsaugos skyriumi,
Alytaus visuomenes sveikatos centru, Alytaus visuomenes
katos biuru, Alytaus apskrities VpK
specialistais, Alytaus miesto vaiko ir mamos dienos centru
,,Kuti ", Alytaus Jurgio Kundino biblioteka,

Alytaus kolegrja, VSl ,,Nacionaline krepSinio akademija,,, leid
,,Sviesa", UAB ,,Remedija,, bei
inicijavome naujq socialiniq parrneriq paieSkq.
Ypatingq demesi skyreme jvairioms sveikatinirno progri
Nuo 2004 m. dalyvaujame ES
mokykloms skirtoje programoje ,,Sveikas maistas sveikas vaik
2019-2020
',
m.m. prisijungeme prie
Respublikinio projekto ,,sveikatiados issDkiq metai,. ir sekmi
ji tgsiame, Lietuvos ikimokyklinio
ugdymo istaigq projekto ,,Lietuvos maZqjq Zaidynes ZO2O*.
buvo pilni i55[kiq, atsiZvelgiant ! tai,
kad dirbome nuotoliniu bEdu, stengiames
!gyvendinti planuotas ve klas ir darbus.
vykdeme projektus ir dalyvavome Arytaus mieste ir respubr
iuu kelintus metus dalyvaujame ES mokykloms

:

sveikas vaikaso';
Siais mokslo metais tgsiame dalyvavimq respublikiniame
veiklose priimdami,,sveikatiados maisto detektyvq', i55[kius;

o

o minint

rje organizuojamuose renginiuose:

oje programoje ,,Sveikas maistas rjekte,,Sveikatiada"

ir dalyvavome

Sausio 13-qq - Laisves gynejq dien4 - prisijun
prie kasmetine tradicija tapusios
pilietines akcijos ,,Atmintis gyva, nes liudila,a;
dalyvavome Alytaus lop5elio-darZelio,,puSynelis,, organi
amoje nacional ineje kDrybiniq darbq
parodoje,,Eglutes Zaisliukas,,;
. dalyvavome respublikiniame eTwinning projekte o,Mano d rgas vanduo";
o ik[reme ir atidareme maZtqlq dirbtuves ,,Kurti tyrinejant
_ t ineti kuriant";
inicijuota ir suorganizuota bendruomends paroda ,,Lietu mEsq Sirdyse"
J. Kundino viesosios
bibliotekos vaikq ir jaunimo literattiros skyriuje;

o

o

organizuota prie5mokyklinio ug!.ymo grupiq vaikq edukacine veikta
,,Nors dar maZas, bet labai
myliu Lietuvq" J. Kundino vie5osios bibliotekos vaikq irjaunimo literaturos
skfriuje;
dalyvavome respublikiniame eTwinning projekte,,Verkia duonele
tinginio valgoma,,;
dalyvavome ir prisjungeme prie ,,Mes darom" iniciatyvos Svgsti Tarptauting
laimes dienq;
dalyvavome respublikiniame ikimokyklinio ir priedmokyklinio
jstaigq
ugOyro
bendruomeniq
kfirybiniq darbq parodoje,,I5skleisk sparnus, vaikystes paukste,,;
dalyvavome Vaiko ir mamos dienos centro,,Kutis" konkurse,,Ridu ridu,,
Z0Z0;
dalyvavome respublikineje ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo
istaigq projekte ,,Mus
kalbina lietaus la5eliai";
dalyvavome VI nacionaliniame vaikq pieSiniq konkurse,,Lietuvos pauk5diai
2020*;
respublikiniame ikimokyklinio ugdymo jstaigq vaikq ir pedagogq darbq
konkurse
* .1 ..dalyvavome
,,saltinelio versmd" skirto pasaulinei vandens dienai pairineti,
organizavome, iniciavome ir dalyvavome respublikineje ikimokyklinio, pradinio
ir kitq
ugdymo istaigq vaikq, pedagogq, vaikq teveliq kurybiniq darLq parodo.le
raide
draugausi
,,Su
- pasaul!
apkeliausi";
o prisijungeme prie ,,Besimokandiq darZeliq tinklas" programos ir dalyvavome
respublikineje
konferen c ij oj e,,Kiirybi5kas vaikq drausm in imas,,;
prisijungeme prie s4moningumo didinimo menesio
,,Be patydiq" ir dalyvavome akcijoje ,,padek
draugui";
prisijungeme prie Lietuvos Nepriklausomybes atk[rimo akcijos
,,Lietuvos valstybes atk[rimui
30";
otganizavome sgortini rengini savo istaigoje, pagal RIUFKPA rekomendacijas
ir prisijungeme
prie ,,MaZqjq Zaidyniq 2020,,;
o iniciavome, organizavome ir vykdeme istaigoje irgalai(i projekt4 ,,Sodinu, auginu ir sveikai
maitinuosi";
dalyvavome pie5iniq konkurse ,,Mano olimpines svajones.f;
o
respublikiniame ikimokyklinio ir prieSmokyk!inio amZiaus vaikq projekte
...dalyvavome
,,paukSdiq
knyga"'
dalyvavome tarptautiniame ikimokyklinioo ugdymo
lstaigf k[rybiniq darbq nuotraukq projekte
parodoje,,Kq matau pro langq,,;
dalyvavome,,MAFA" organizuojamame projekte,,Futborirfrkas,,;
odalyvavome respublikineje virtualioje ikimokyklinio ir pri{Smokyklinio
amZiaus vaikq ktirybiniq
darbq parodoje ,,Myliu mam4 ir modiutg,,;
odalyvavome respublikineje virtualioje ikimokyklinio ir pri{Smokyklinio
amZiaus vaikq kfirybiniq
darbq parodoje,,Mes draugai";
o iniciavome, organizavome ir dalyvavome rspubliking
ikimky[<linio ir priesmokyklinio
amZiaus vaikq k[rybiniq darbq virtualioje erdveje paroaq,,tvlamyt{, Tu mieliausia..;
o ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo
amZiaus ugdytiiliams, ornitologas Cediminas petkus,
skaite paskaitq apie pauksdius ir supazindino su ornitologq oaiuo pfiemonemis;
' dalyvavome respublikiniame ikimokyklinio ir prie5mokyklinio amZiaus vaikq nuotraukq - kfirybiniq
darbq projekte ,,Vabalai - mano draugai,,;
odalyvavome respublikineje ikimokyklinio ir prieSmokyklinlo ugdymo
mokytojq virtualioje idejq
mugeje,,Ekspertai darZelio kieme,,;
o dalyvavome respublikineje akcijoje
,,STEAM savaite darzely.ie 2020,,;
. dalyvavome tarptautineje fotograhjos parodoje
,,Mano laiminga diena,,;
praktineje
konferencijoje
,,Matematika milijonams" priesmokyklinio ir pradinio
.odalyvavome

o
o
o

o
o
o

c

o

-

o

o

t

-

r

ugdymo pedagogams;
o

organizavome

ir. iniciavome respubliking ikimokyklinio,

pradinio ir kitq ugdymo istaigq vaikq,
- pasauli up-k"liurri., J.-liundino

pedagogq, vaikq teveliq kurybiniq darbq parodq
,,Su raide draugausi
vie5osios bibliotekos vaikq ir jaunimo literat[ros skyriuje;
o

vykdeme ,,Judriosios savaitds,, renginius lop5elyje-d arLelyje;

obendradarbiaujant su Alytaus miesto savivaldybes Visuomenes
sveikatos biuru vykdeme projekt4
,,MaZais zingsneliais sveikos gyvenseno link,,priesmokyklinio ugdymo gruperr;
o dalyvavme tarptautiniame eTwinning
projekte ,,AS - gamtoE draugis.; ,,1 am friend of nature.,;
o dalyvavome respublikiniame
eTwinning projekte ,,Mus saugo Zaliasis r0bas,, (ekologija);
odalyvavome respublikiniame ikimokyklinio, prieSmokyklinio
ir pradinio ugdymo jstaigq vaikq
ekologinio - meninio ugdymo projekte ,,Kuiiu gamtai 2020,,;
' Dalyvavome respublikiniame ikimokyklinio ugdymo istaigq bendruomeniq ekologiniame- etniniame
Svietimo projekte,,UZauginsiu pats duonelg,,;
odalyvavome respublikiniame ikimokyklinio, prie5mokyklinio pradinio
ir
ugdymo !staigq pedagogq
projekte,,Rudenine puok5te,,;
. dalyvavome respublikineje akcijoje ,,padovanokim gerQ nuotaik4
ir sypsen4,,;
dalyvavome respublikineje ikimokyklinio ir prie5mokyklinio am2iaus vaikq
kgrybiniq darbq
'
parodoje,,Linkiu,,Gintareliui,, sveikatos,,;
odalyvavome respublikineje ikimokyklinio ir priesmokyklinio
amZiaus vaikq k[rybiniq darbq
parodoje,,Gimtadien io sveikini mai B itutei,,;
odalyvavome respublikineje ikimokyklinio ir prieSmokyklinio amZiaus
vaikq k[rybiniq darbq
fotografrjq (virtualioje) parodoje,.vasarele isaugino, ridenelis iunokino..;
'dalyvavome Salies ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo istaigq k[rybinio - naratyvinio
veiksmo savaiteje,,Pitagoro paslaptys 2020,,;
o dalyvavome tarptautineje virtualioje ikimokyklinio amZlaus vaikq k[rybiniq darbq nuotraukq
parodoje,,Kq rudens gerybes slepia?.,;
' inicijavome iSvyk4 i Alytaus miesto kra5totyros muziejq priesmokyklinio ugdymo grupiq
mokiniams ir oragnizavome edukacin! uzsiemim4,,Grikio kelias..;
t organizavome Tolerancijos dienos minejimo renginius - priemones lopselyjeo organizavome ir paminejome ,,Pyragq dienq". SupaZindinome priesmolyt<iinio darLelyje;
amZiaus'ugdytinius
su pagrindiniais stalo serviravimo reikalavimais ir valgymo etiketu;
:_,.pl|inejome,,At5vaitq dienq". organizavome saugaus eismo dienq lop5elyje-darzelyje,,B[k saugus
,--,
kelyje". Siq dien4 atkreipeme ugdytiniq demesi i keliuose slypindius pavojus, slatinome'atsargiau
elgtis
keliuose. Pasigaminome at5vaitus;
d.alyvavome respublikineje ikimokykliniq ir prieSmokykliniq ugdymo
lstaigq karpiniq parodoje
,.,'.
,,Zibintai - Sviesos nesejai";
' dalyvavome respublikineje ikimokyklinio ir prie5mokyklinio amZiaus vaikq k[rybiniq pie5iniq,
darbel i q nuotrau kq parodoj e,,Mano stebu kl i ngas sketis..;
o dalyvavome respublikineje ikimokyklinio ir prie5mokyklinio amZiaus vaikq, tevq, seneliq ir
pedagogq kDrybin iq darbq fotografrj q parodoje,,Draugystes pyragas,,;
dalyvavome Salies ikimokyklinio ugdymo !staigq virtualioje nuotraukq parodoje
'
,,Rudenines stalo
dekoracijos";
o dalyvavome respublikineje ikimokyklinio ir prie5mokyklinio amZiaus vaikq gerumo akcijoje
,,Dovanele vieniSam Zmogui";
' dalyvavome respublikineje ikimokyklinio ir prie5mokyklinio amZiaus vaikq, vaikq tevq ir
pedagogq virtual ioj e fotografrj q parodoje,,Kaled in is Zai sl i ukas,,;
t dalyvavome respublikiniame konkurse,,Mano smagiausias judrus Zaidimas lauke,o;
o dalyvavome respublikinio ikimokyklinio ir priesmokyklinio amZiaus vaikq ir jq teveliq kiirybiniq
darbq nuotraukq konkurse,,Egludiq apsuptyje,,;
o dalyvavome tarptautiniame eTwinning projekte ,,STEAM ugdymas ir jo taikymas ikimokyklinio
amZiaus vaikq kasdienineje veikloje"/,,STEAM education and its application-possibilities for preschool
children in everyday activities";
. dalyvavome respublikiniame eTwinning projekte,,skaidiq miestas,';
o dalyvavome tarptautiniame eTwinning projekte ,,1 learn and play in nature,';
o dalyvavome respublikiniame eTwinning projekte ,,Mus saugo Zaliasis r[bas" (ekologija);

t

dalyvavome tarptautiniame eTwinning projekte ,,KinOur Advent calendar,,/,,
Mano, tavo, mgsq

advento kalendorius";

'

dalyvavome tarptautiniame eTwinning projekte
,,Kindergarten in ONLINE',.

Galime pasidZiaugti ir kitais graLiais renginiais, kuriuose dalyvavo ne
tik ugdytiniai, bet ir jq
tevai/globejai bei visa darZelio bendruomene: Lietuvos valstybes ut'kurirno
diena, UZgavenes, Va.ikq
gynimo diena, Rugsejo l-osios svente, Derliaus svente ir kitos.

VEIKLOS KOKYBES ISIVERTINIMAS, PASIEKTI REZULTATAI, POKYEIAI
Vienas i5

aktualiausiq uZdaviniq ikimokyklinio ugdymo aukletojams ir kitiems pedagogams
su.prastivaikus, atpaZintijq poreikius, personalizuotijq ugdymqsi, t. y. kurti
kiekvieno vaikolndivldlalumq
atitinkandias ugdymo ir ugdymosi situaciias bei aplinkasl '

-

2020 m. dideli demesi skyreme kiekvieno vaiko poreikiq pazinimui

ir

interesq renkinimui,

planavome veiklas, kurios skatintq vaiko norq paZinti, mokyiis, uztit<iintq
sekmingq .lo

2020 m' rugsejo

I

papildomai 0,5 etato.

,vrtvrari.-Nuo

d. galime taikyti logopedo pagalbq didesniam skaieiui u.i-r.ir, kaoangi
!uuo*.

2020 m. lop5elio'darZelio veiklos kokybes isivertinimas buvo atliekamas vadovaujantis
Mokyklos, igyvendinandios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybes
isivertinimo n,"todiku
patvirtinta

Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2016 m.kovo 29 d.
lsakymu Nr. V-267, 2015
m'. Bendrojo ugdymo mokyklq veiklos kokybes lsivertinimo rekomendacijomis.
Lop5elio-darZelio
,,Linelis" direktoriaus isakymu Nr. VK-72,2018 m. gruodZio 3 d. sudaryta vei[los kokybes
lsivertinimo
darbo grupe nustate pagalbiniq rodikliq poZymius, aptare ir pasirinko vertinimo Saltinius
ir metodus,
paruo5e klausimynus. Teminiam veiklos kokybes
pasirinko
rodikli
2.1.3. Orientavimasis !
lsivertinimui
mokiniq poreikius. Gauti rezultatai buvo aptarti vidaus kokybes
isivertinimo grupes pasitarime ir pateikti
lopSelio-darZelio bendruomenei, ISnagrinejus lop5elio-darZelio veiklos planE]
metodines grupes veiklos
dokumentus, ikimokyklinio ugdymo aukletojq ir prieSmokyklinio ugdymo p.d'ugogq ilgalai[ius
ugdymo ir
savaites ugdomosios veiklos planus nustatyta, kad yra fiksuojamas ugdyilo individualizavimas
ir
diferencijavimas' Atlikus apklausas pastebeta, kad pedagogai 100 % sudalo galimybg rinktis
megstam*
veikl4 vaikams (konstravimas, delioniq deliojimas, kurybiniii Zaidimai, piesimis, Sokis, dainavimas
ir t.t.),
ugdymosi metu skatina aktyviq vaikq veiklq: klausyti, klausti, tyrineti, ieskoti, bandyti, analizuoti,
sprEsti
problemas, kurti (89 %). Taip pat pedagogai planuoja ir parenka prasmingas u.iklur,
sudaro'r4lyp1u,
k[rybai ir idejq igyvendinimui. Ugdytiniq individuali paLanga ii pasieki-imai fiksuojami vertinirno
aplankuose. Tevai/globejai pastebi, kad pedagog€s dalyvauja
lvairiuose respublikiniuose projektu.se
ltraukdamos ne tik vaikus, bet ir tevus. Absoliuti dauguma tevq/globejq yru put.nkinti ugOymo istaiga,
kuriq vaikas lanko (s9 %) ir mano, kad aukletojos yra g.ror p"dugogei (ss x;. tot r palinlus poZigris
rodo, kad tevai iZvelgia ikimokyklines lstaigos naud4;q vaiko intelektualiniam vystymuisi. Taip pat
daugelis tevq/globejq yra tikri, kad jei vaikas turetq probierq lankandioje grupeje, grupes aukletojos
iS
karto su jais susisiektq (80 %). Linoma, ne visi tevaiiglobejai aktyviai oalyiauju vai[o grupes gyvenirne
(41 %) ir yra susipaZing su programomis pagal kurias ugdomijq vaikai, tad suvokimas a'pie jq
iaud4 yra

daugiau intuityvus. Pedagogai taip pat mano, kad tr[ksta tevq/globejq dalyvavimo vaikq
(33 % ) ir tevq susirinkimuose (17 %).

-

g.rp;; gyvenime

Patirtinis ugdymas(is) gana nauja ugdymo(si) forma, reikalaujanti nemaZai pedagogo Ziniq ir
igudZiq. Suprasdami, koki4 teigiamq itak4 vystymuisi ir sveikatai turi ugdymasis naturalioj. ufliiko;. bu,ro
siekiama, kad vaikq dienos bltq kuo idomesnes, ugdomosios veiklos siebintq, sudomintq, skatiniq kelti
klausimus, kviestq ieskoti atsakymq ir ! pasauli Zvelgti tyrejo akimis.
lstaigoje k[reme esietiSk4, saugii4,
funkcionaliq aplinkq, skatinandiq vaikus Zaisti, kurti, tyrineii, analizuoii, rirUeti, eksperimentuoii. Todel
siekiant modernizuoti ugdymo(si) aplink4 m0sq lstaigoje, suradome viet4 ir
iktireme maZqjq dirbtuves
,,Kurti tyrinejant - tyrineti kuriant". Dirbtuvese mIsq o,maZieji mokslininkai" konstruoja, tyriieja, LaidLia,
eksperimentuoja. Tyrinejir,l bei eksperimentavimo deka vaikai lavina savo pojudi6' r.gl;in,,*, iytejim4,
klaus4. Naudojant aktyvius mokymo(si) metodus, konkrediu atveju tiriamqj4 veiklq,-ugdomas vaiko
savarankiSkumas, pasitil<ejimas savimi. Tai labai idomi ir naudinga veikla, kuii4 integiuojime ugdymo
i

procesq' Tevq/globejq pageidavimu orga.nizavome
neformalqii
svietim4: sokiq ir dainavimo b[rel!, sudareme
-----r
s4lygas norintiems mokyis anglq kalbos ir Zaisti
kep5inj.
2O2O

METU PASIEKIMAI, PROBLEMOS IR JV SPRENDIMO BUDAI

2020 metq pradZioje loplelyje-darzely.ie vis dar iSliko perteklinis
vaikq poreikis, kurio pagal HN
negalejome tenkinti, tadiau iSliko stabilus grupiq skaidiq.
2020 m' rugsejo I d. buvo isteigta nauja ikimokyklinio ugdymo
grupe ir tenkinti visi tevq/globejq
prasymai' Neliko perteklinio vaikq poreikio. l2 grupiq
sukomplekiuotu pugui vaikq amZiq ir nustaiyius HN

reikalavimus.
Edukacines grupiq erdves praturtintos naujomis ugdymo priemonemis:
isigyta interaktyviq, vaikq
amziq bei poreikius atitinkandiq priemoniq
!vairioms vaikrJ korp.t.n.iloms ugjyt.
Modemizuojant ir kuriant aktyvinandi4 veikl4 ir Zaidimq aplinki
lreng[os maZqf q dirbtuves ,,Kurti
tyrinejant - tyrineti kuriant", jos apriipintos tyrinejimo, konstravimo ir
tt. priemonemis; lauko erdveje
irengtos 2 lauko bibliotekos, poilsio zonos, dailes, liltuviq k., matematikos Ziniq gilinimo zonos;
atnaujinti
gelynai; jsigyta Zaidimq interaktyvioms grindims.
Funkcionali ir netradicine aplinka, ivairEs ugdymo
budai, pedagogq pastangos bei
kurybiSkumas uZtikrino kokybi5kq ikimokyklinio ir priesmokyklinio
ugdymo programq vykdym4,
sekming4 integruojamq programq bei
!vairiq projektq jgyvendinimq.
Sudarytos s4lygos ir lygios galimybes visq vaikq ugdymosi poreikiams
tenkinti, tame tarpe ir
specialiqiq poreikiq vaikq, turindiq kalbos ir kitq komunikacijos sutrikimq.
Tenkinami itin gabiq, talentingq vaikq poreikiai, puoselejant individualius jq
gebejimus
neformal iojo ugdymo bUreliuose.
Stengemes palaikyti glaudZius bendradarbiavimo rySius su ugdytiniq
tevais/globejais. DZiugu, kad
tevai/globej ai yra nuolatiniai musq tradicijq, renginiq, akcijq, p.i.r.tq
dalyviai, partneriai, remejai,
edukaciniq uZsiemimq vadovai ir abipuse parama,pagalba, bendros purtungot
pad€jo issprgsti iskilusias
problemas vaikq poreikiams tenkinti.
2020 metais l,Z%o Gyventojq pajamq mokesdio le5omis:
visos grupes papildytos naujais Zaislais, nupirkta interaktyviq priemoniq
lavinti vaikq mechanikos
ir fizikos supratim4, smulkiqj4 motorik4, pasitikejimq ir sfiiningr*a, iogin! ,4rryr4,
kalb* ir socialinius
gebejimus, kErybingum4 ir smalsum4, paZinimo gebejimus.
cerinant istaigos aplinkq dar butina lsigyti daugiau funkcionaliq jrenginiq vaikq
lauko Zaidimq
aikstelems atnaujinti, kfirybinems erdvems praplesti, kuriq deka butq tenkinairi
lvairus vaikq judejimo
poreikiai, skatinama vaikq saviraiSka ir ktirybiSkumas. Planuojama
!rengti naujas lauko erdves tyrinejimui,
anal izavimui, eksperimentavimu i, muzi kavimu i.
Mums svarbu, kad vaikams lopSelyje-darZelyje b0tq gera, saugu, ypad svarbu,
kad bgtq tenkinami
visq vaikq poreikiai bei jq tevq/globejq lDkesdiai. Todel ir toliau svarbiausiais prioritetais
islieka
r[pinimasis vaikq saugumu, sveikata, emocine gerove bei ugdymo kokybe. palankios
vaikq sveikatai
aplinkos kurimas, vaikq sveikos gyvensenos !gldZiq ugdymas, ugdymo proceso tobulinimas,
panaudojant
naujausias technologijas bei ieSkant lanksdiq mokymo(si) budq, formq-ir
tuo gerinant ugdymo kopyUg,
pades iSugdyti saugiai besijaudiant!, save ir savo aplink4 bei savo Sal! gerbiant!
pozityviai bendraujanti,
aktyvq, mokytis nusiteikusi ir kErybing4 vaikq.

(-si)

UGDOMOJO PROCESO TIKSLAS IR UZOAVTNIAT
Tikslas: Siekti ugdymo(si) kokybes, taikant aktyvias ugdymo(si) strategijas,
ltraukiant j vaikq
ugdymQ(si) tevusiglobejus, kuriant edukacines aplinkas, jgyvendinant sveikos
ir saugios gyu.nr.no,
programq, prevencing program4, kDrybiSkumo, aplinkos ir savo Salies paZinimo,
mokejimo mokytis
pradmen is, tobu I i nant darbuotoj q profesi nes kompetencij as.

UZdaviniai:

'

I
Gerinti.Ygqy.ro
per aktyviq ugdymo(si) strategijq taikymq, diegiant siuolaikiskus,
.!o]yuE
inovatyvius ugdymo(si) b[dus (srEA M *.tod ikoi in'tegravimas
vei kiose).
2. Sergeti ir stiprinti vaiko psiching ir fizinE iveikatq, garantuotijo saugumQ, padeti adaptuotis
naujoje ugdymosi aplinkoje, tenkinti aktyvumo irjudejimo ponitJ.
3. Kurti edukacines aplinkas lauke, siekiant palvairinti vaikq fizin! aktyvum4 ir stimuliuoti
emocing sveikat4.
4. Sudaryti sqlygas kokybi5kam ugdymuisi skirtingas socialines s4lygas turintiems, skirtingq
poreikiq, gebejimq vaikams.
5' Skatinti vaikus veikti, bendrauti su bendraamZiais ir suaugusiais eksperimentuojant,
tyrinejant, kuriant kartu pletojant jo emocing, socialing ir kulturing patirt!, diiesni
demes! skiriant mgsq
regiono (DzUkijos) tradic ij oms ir paprodiams.
6. Organizuoti kasmetines, bendruomeng suburiandias sventes ritualus, stiprinant
bendruomen iSkumo jausm4.

ir

7. Kryptingai ir tikslingai pletoti projekting
roeJq.

veikl4 ie5kant inovatyviq ugdymo(si) formq bei

UGDYMO(Sr) PASTEKTMV KOKYBES UZrrxruNrMAS
Priemones

Atsakingi vykdytojai

Vykdymo laikas

Lop5elio-darZelio tarybos posediiai:
2020 m. direktoriaus veiklos ataskaitos bei
darZelio Dkines-finansines ataskaitos aptarimas

pirmininkas

Lop5el io-darZel io tarybos

Vaikq sveikatos stiprinimo ir apsaugos

Lop5el io-darZel io tarybos

organ izavimo darZelyje aptarimas

pirmininkas

2021-2022 m. m. prie5mokyklinio ugdymo
organ izavimo plano pristatymas

LopSel io-darZel io tarybos

pirmininkas

Klausimq ir problemq, atsiradusiq ugdymo
procese ar darZelio bendruomeneje, atsiZvelgiant
i
tevq/globejq, pedagogq bei ugdytiniq interesus,

pirmininkas

i

geguZes men.

rugsejo men.

pirmininkas

o,,Linel is" 2022-2024 meul
strateginio plano ir 2022 mett4 veiklos plano
projekto aptarimas
LopSeI io-darZeI

sausro men.

LopSel io-darZel io tarybos

gruodZio men.

Lop5el io-darZel io tarybos

Visus metus

svarstymas

Mokytojq tarybos pos6dZiai:
Ikimokyklinio ir prie5mokyklinio

amZiaus vaikq

Mokytojq tarybos
pirmininkas

geguZes men.

Pasirengimas nauj iems 2020-2021 mokslo
metams. Ugdomosios veiklos planq aptarimas

Mokytojq tarybos
pirmininkas

rugpj[dio men.

io,,Linel is" 202I -2023 metq
strateginio plano ir 2021 metr4veiklos programos

Mokytojq tarybos
pirmininkas

gruodZio men.

pasiekimq vertinimo biikle. Individualios vaikq
paZangos stebejimo ir vertinimo aptarimas.
Prie5mokyklinio amZiaus vaikq brandumas

mokyklai

Lop5eI io-darZel

svarstymas

Metodines grupes posedZiai:

Metodines veiklos ataskaitos Zan aei ptano ZO?J
metams pristatymas, aptarimas ir teikimas

Metodinio b[relio
pirmininkas

sausro men.

Ugdomosios veiklos tgstinumas lauko erdvdse

Metodinio biirelio
pirmininkas

kovo men.

Interaktyviq priemon i q panaudoj imo gal i mybes

Metodinio bDrelio
pirmininkas

rugsejo men.

Metodinio b[relio
pirmininkas

lapkridio men.

tvirtinimui

veiklose

STEAM metodikos integravimas ugdymo(-si)
veiklose

Vaiko geroves komisijos posddZiai:
Vaiko gerovds komisijos 2020 m. veiklos ataskaiit Vaiko geroves komisijos
Spec. poreikiq vaikq ugdymo igyvendinimas:
pirmininkas
s4raSq atnaujinimas, aptarimas ir derinimas ppT

sauslo lr rugseJo
men.

tarnyba

Sveikatingumo ugdymas

Vaikq adaptacijos lop5elio grupese aptarimas
Vaiko geroves komisijos veiklos planavimas 2021
m.

Vaiko geroves komisijos posedZiq organizavimas

Veiklos organizavimas:
Vaikq grupiq sqra5q parengimas. Vasaros darbo
organizavimas

Vaiko geroves komisijos
pirmininkas, sveikatos
prieZi[ros special istas
Vaiko geroves komisijos
pirmininkas

birZelio men.

Vaiko geroves komisijos
pirmininkas

gruodZio men.

Vaiko geroves komisijos
pirmininkas

esant poreikiui/ar

Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui

iki birZelio 30 d.

Mokiniq registro duomenq tvarkymas

Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui

Meninio, fizinio aktyvumo, logopediniq
uZsiemimq tvarkara5diq parengimas

Meninio ugdymo
pedagogas, logopedas

Projektin6 veikla:
Dalyvavimas respublikiniame proj ekte,,Li etuvos
maZqjq Zaidynes 2021"

Meninio ugdymo
pedagogas,,,Gintareliq" ir

Trumpalaikis projektas,,GraZiausios spalvos
Trys"

-

spalio men.

,,Obuoliukq" gr.
Meninio ugdymo
pedagogas,,,Giliukq" ir
,,Obuoliukq" gr.
,,Gintareliq" gr.

Organizuoti, inicijuoti ir dalyvauti tarptautiniame
ikimokyklinio, pradinio ir kitq ugdymo jstaigq
vaikq, pedagogq, vaikq tevq eTwinning projekte
,,Mokomds kartu su STEAM"
Akcija Zem€s dienai ,,Svarink Zemg-pakelk
,,Bitudiq" gr.

kart4 i ketvirti

nuolat
rugsejo m0n./esant

poreikiui
vasano men.

vasano men.

nuo vasano men.

kovo men.

5iukSlg".

Respublikinis projektas ,,1 2 3 ... graZi m0sq
Lietuva"

,,PeledZiukq" gr.

I

kovo men.

Trumpalaikis projektas,,Kuri u knyg.lgGro(skirta KultUros, Teatro, Knygos dienai pamineti)

"Bitudiq" ir,,Drugeliq,' gr.

balandZio men.

Trumpalaikis proj ektas,,spalvotos Vel ykos,,

"PeledZiukq" ir
.,Lineliq"gr.

balandZio men.

Trumpalaikis projektas,,Papuo5k mamyig
skrybele"

,,Zvirbl iukq" ir,,Drugeliq"
gt.

geguZes men.

Ilgalaikis projektas ,,Linas rengia ir rnaitina
(Alytaus miesto ikimokyklinio ugdymo

Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui, meninio ugdymo
pedagogas,,,Gintarel iq" ir

istaigoms)
Respub I ikin i s projektas

"skrenda mano aitvarel iP

,,Sakaleliq" gr.
Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui, meninio ugdymo
pedagogas,,,Giliukq" ir

Trumpalaikis projektas,,Vaikystes aitvarel is,,
(skirtas vaikq gynimo dienai pamineti)

,,Obuoliukq" gr.
Meninio ugdymo
pedagogas,,,Giliukq" ir

Trumpalaikis proj ektas,,saugaus

,,Obuoliukqo' gr.
,,Gintareliq" gr.

B[k

ei

smo savaite.

- spalio

men.

birZelio men.

birZelio men.

spalio men.

saugus kelyje"

Dalyvavimas respubl i kineje programoj e
,,Besimokandiq darZeliq tinklas"
Dalyvavimas ivairiuose eTwwinning projektuose
ir

geguZes

jq rengimas

Dalyvavimas !vairiose,,sveikatiados,,
veiklose/projektuose

Dalyvavimas MAFA" organizuojamame projekte
,,Futboliukas"

D

irektori us, direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

per visus metus

Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui, pedagogai

per visus metus

Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui, pedagogai
Direktoriaus pavaduotojas

per visus metus
per visus metus

ugdymui,,,Gandriukq" ir
,,PeledZiukqo' gr.

Atviros veiklos:
Organizuojamos atviros veiklos,,Kolega -

Di rektorius,

kolegai"
Gerosios patirties sklaida,,Mokomes kartu su

STEAM"

irektoriaus
pavaduotojas ugdymui,
pedagogai

per visus metus

Direktorius, d irektoriaus
pavaduotojas ugdymui,

lapkridio men.

d

pedagogai

Paiintines veiklos, ekskursij os,
bendradarbiavimas su socialiniais partneriais:
I5vyka i ,,Tiko Tiks" centr4

D

irektorius,

d

irektoriaus

per visus metus

pavaduotojas ugdymui,
pedagogai
Edukac

i

n

iai

uZs

iemi mai lop5e lyjE:darzelfiET

ribq.

Pokalbiai, susitikimai ir mokymai su lEidykioi
,,Sviesa" darbuotojais del dienyno ,,Eduka,,

uZ

Jo Di rektoriaus pavaduotojas
ugdymui, pedagogai

Direktori us, d irektoriaus
pavaduotojas ugdymui

per visus metus
per visus metus

ldymo, naujausios
ItteratDros aoLvalsa

pi

eI

winning

peffi

konsultacijos@

aukletojams ir prie5m-okykl inio ugdymo

Direktoriaus pavaOuotoias

per visus metus

LOPSELIo-DARZBLIo KULTI]RA
Priemones

Atsakingi vykdytojai

Vykdymo laikasr

Meninio ugdymo pedagogas

sausio men.

Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui, meninio ugdymo

sausio men.

%

nt6s, renginiai:

Atsisveikinimas su eglute.
Trys Karaliai
| )austo t:-os mrnelimas
(su nrieSmokyklinio ugdymo
|
I ugdymo vaikais)

ir

ikimokyklinio

pedagogas

)venunls rytmetrs Vasario l6_ajai Lietuvos Meninio ugdymo
valstybes atk[rimo dienai pamineti (grupese)
pedagogas, pedagogai

vasario men.

uzgavenlq Svent0 ,,Ziema, Liema, bek iS kiemo,,
UZgaveniq eityni q organizavimas

,,Gandriukq" gr.

vasario l5 d.

I eatro savaite,,RaudonkepuraitO,,

Meninio ugdymo

kovo-balandZio

(rk,.tu Kultilros, Teatro, Knygos dienai pamineti)
Sokul Svente skirta tarptautinei Sokiq dienai

pedagogas,,,Gandriukq,o gr

men.

Meninio ugdymo pedagogas

balandZio men.

pamineti.

r sltoyK savo meile" - renginiai skirti
Motinos r Seimos dienai pamineti.

pedagogas, pedagogai

,,|)atZeli, lik sveikas'
(prie5mokyklinio amZiaus vaikq isleisruves).

pedagogas, prieSmokyklinio

Rugsejo l-osios Svente

ugdymo pedagogai
Darbo grupe

rugsejo men.

Judumo savaites renginiai

Meninio ugdymo

rugsejo men.

,,)VICSK

Meninio ugdymo
Meninio ugdymo

geguZes men.
geguZes men.

peedagogas, pedagogai
Saugaus eismo

savaite,,B[k saugus lietyje

Derliaus Svente -,,Rudenines mandalos,,

Pedagogai

spalio men.

,,Zvirbliukq" ir,,Vyurelirl"

spalio men.

gr.

Tolerancijos dienos renginiai
Pasiruosimas

ir dalyvavimas@

Logopedas, meninio

Meninio ugdymo pedagogas

,,Leliumai" konkursuose

Kaledq Sventes.

Vaikq susitikimas su Kaledq seneliu.
Parodos:

Lietuvai"

l6

lapkridio

-

gruodZio men.

Adventine vakaronO ,, UZdekim laukimo Zi6intq"

Paroda skirta vasario

lapkridio men.

ugdymo pedagogas

-

4jai pamineti ,,Dovina

Meninio ugdymo
pedagogas,,,Gintar€liq" gr.
Meninio ugdymo

gruodZio men.
gruod2io men.

pedagogas, pedagogai

,,Giliukq" ir,,Obuoliukq" gr.

vasano men.

Respublikine paroda istaigoje ,,1 2 3
-.

gi;rmq

LopSel io-darZetio

,,Spalvotos Velykos" J. Kundino viesosios

bibliotekos vail<q ir jaunimo literatUros skyriuje
Velykiniq puok5diq paroda,,spilrotos VetykoF

Skrybeliqparoda,skffi

,,PeledZiukq" gr.
Direktoriaus pavaduotoias
ugdymui,,,PeledZiukq,, gr.
,.PeledZiukq" ir,.Linel iq,, gr.
virbl iukq" ir,,Drugeliq,,

,,PapuoSk mamytg skrybele,,

Respublikine paroda lopSelio-darZelio l.duko
erdvese "Skrenda mano aitvarelis,,

Paroda lop5elio-darZelio

toriOoriupltinas

rengia

Paroda lauko erdvese ,,Rudenines mandalos,,

Alytaus miesto ikimokyklinio ugayrno lstaigq
paroda,,Linas rengia ir maitina,, J. Kundino
vie5osios bibliotekos vaikq ir jaunimo literat[ros

skyriuje
Adventin iq

Zi

bintq paroda,,UZdekirn l.dukimo

Libintq"

Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui, meninio ugdymo
pedagogas,,,Giliukq', ir

,,Obuoliukq" gr.
D irektoriaus pavaduotoj as
ugdymui, meninio ugdymo
pedagogas,,,Sakaleliq" ir

birZelio men.

rugsejo men.

,,Gintareliq" gr.
virbl iukq" ir,,Vytureliq',

spalio men.

Di rektoriaus pavaduotojas

spalio men.

ugdymui, meninio ugdymo
pedagogas,,,Sakaleliq" ir

,,Gintareliq" gr.
Meninio ugdymo
pedagogas,,,Gintareliqo' gr.

PAGALBA UGDYTINIAMS, PEDAGOGAMS, TEVAMS/GLOBEJAMS
Priemones

Specialistq pagalba:
lvertinti vaikq tarti, kalbq, kalbinius gebej rmus.
Sudaryti vaikq, turindiq kalbejimo ir kal bos
sutrikimq s4ra54 bei pateikti ppT suderin imui
Sudaryti logopediniq pratybq tvarkaraStj, parengti
individualias, pogrupines ar grupines kalbos

Atsakingi vykdytojai

Logopedas

Vykdymo laikas

sausio ir rugsejo
men.

Logopedas

sausio ir rugsejo
men.

ugdymo programas
Dalyvauti miesto specialiqjq pedagogq ir
logopedq metodinio biirelio veikloje
Analizuoti naujausiq metoding literatlr4, taikyi
darbe informacines technologijas ir kitas naujoves
Dalyvauti Vaiko geroves komisijos, metodines
grupes ir mokytojq tarybos posedZiuose

Logopedas

per visus metus

Logopedas

per visus metus

Logopedas

per visus metus

Teikti individualias konsultacijas tevams,
pedagogams vaikq kalbO.iimo ir kalbos sutrikimq

l-,ogopedas

per vlsus metus

su tevais aptarimas
Dalyvauti profes ines kval ifi kacij os f e I i mo lamsu ose

Logopedas

pagal menesio
plan4

Dalyvauti Lietuvos logopedq asociacijos ren[inluose

[-ogopedas

pagal menesio

glinimui. Pasiektq rezultatq

planq
Rengti metodines priemones, informacin i us
lankstinukus

ugdymo pedalgogas

Darbas su gabiais vaikais

Meninio ugdymo

Logopedas, nreninio

per visus metus
per visus metus

pedagogas

Pildyti logopedo dokumentacijq:

Logopedas

per visus metus

Logopedas

tevams pageidaujanr

Kartu su tevais sprgsti i5kilusius sunkumus, esant
reikalui, kreiptis i Vaiko geroves komisijq ir ppT

Logopedas

esant poreikiui

[sigyti naujausi4 literat0r4 specialiqjq poreik[
vaikq ugdymo klausimais, priemoniq ugdymo
jvairin imui, turtinti kabinet4
Vaikq adaptacijos problemq sprendimas. Kaip
palen gvi nti vaiko adaptacij 4 lopSelyj e-darZelyj e?
Bendradarbiauti su aukletojomis vykdant
alkoholio, tabako ir kitq psichikq veikiandiq
medZiagq vartojimo prevencijos programq
Nelaim ingq atsitikimq prevencija

Logopedas

per visus metus

Lr:gopedas

per visus metus

Maitinimo organizavimo ir

per visus metus

o
o
o

Eduka dienynas;
kalbos korteles;
ataskaitos.

Skirti logopedines uZduotis darbui su vaikais
namuose

higienos prieZiiiiros
specialistas

Maitinimo organizavimo ir
higienos prieZi[ros

per vlsus metus

specialistas

Letiniq neinfekciniq ligq, jq rizikos veiksniq ir 5iq
ligq pa[mej imq profi laktika

Maitinimo organizavimo ir
higienos prieZitiros

per visus metus

specialistas

Infekciniq ligq ir jq rizikos veiksniq profilaktika

Maitinimo organizavimo ir

Per visus metus

higienos prieZiEros
specialistas

Dalyvavimas ren giant ir vykdant sve ikatin gumo
programas ir dienas. Inicijuoti, organizuoti ir

Maitinimo orgilnizavimo ir
higienos prieZiIros

vykdyti sveikatingumo dien4,,Ko5es diena,,
Dalyvavimas lopSelio-darZelio prevencinio darbo
grupese, sprendZiant vaikq psichologines,
adaptacijos ir socialines problemas
Koordinuoti vaikq teisiq sveikatos prieZiDr4

specialistas

Maitinimo organizavimo ir
higienos prieZilros

per visus metus
spalio men.
per visus metus
rugsejo men.

specialistas

Maitinimo organizavimo ir
higienos prieZiIros
specialistas

per visus metus

Pirmos pagalbos teikimas ir koordinavimE

Maitinimo organizavimo ir
higienos prieiiiiiros

per visus metus

specialistas
Svietimas aktual iais sveikatos klausi rnais

Maitinimo orlganizavimo ir
higienos prieiii[ros

per visus metus

specialistas
Stendq, lankstinukq, broSiUrq leidimas
sveikatingumo ir sveikos mitybos klausimais

Maitinimo organizavimo ir
higienos priei:itiros

per visus metus

specialistas

Dalyvavimas susirinkimuose: pokalbiai, diskusijos
sveikatos ir maitinimo klausimais

Maitinimo organizavimo ir
higienos priei:iiiros
specialistas

Organizuoti darbuotojq planini sveikatos
patikrinim4

Maitinimo organizavimo ir
higienos priei;iEros
specialistas

per visus metus
spalio, lapkridio
men.

kartq per metus
(gruodZio men.); del
ekstremalios
situacijos data gali
keistis

Organizuoti ir koordinuoti darbuotojq pirmos
pagalbos mokymus aukletojoms ir aukletojq

Maitinimo organizavimo ir
higienos prieZi0ros

padejejoms

specialistas

Dalyvauti istaigos susirinkimuose, kuriuose
svarstomi maitinimo ir sveikatos klausimai

higienos prieZi0ros

Maitinimo organizavimo ir

kart4 per metus

per vtsus metus

specialistas
Sergamumo ir lankomumo analize pedagogq
susirinkimuose

Maitinimo org;anizavimo ir
higienos prieZiiiros

kartq per pusmetj

specialistas

Aptariami grupiq higienos reikalavimai,
vadovaujantis, Lietuvos higienos norma

HN 75:201 6,,Ikimokyklinio ir prie5mokyklinio
ugdymo programq vykdymo bendrieji sveikatos
saugos reikalavimai"
Aptarnaujandio personalo asmens h igienos
kontrole

Maitinimo org;anizavimo ir

kart4 per menesi

higienos prieZiUros
specialistas

Maitinimo organizavimo ir
higienos prieZi[ros

per visus metus

specialistas
Pirmos pagalbos teikimas ir koordinavimas

Maitinimo organizavimo ir
higienos prieZriIros

per visus metus

specialistas

Maisto bloko aptarnaujandio personalo asmens
higienos kontrole

Maitinimo organizavimo ir
higienos prieZiiIros

kiekvien4 dien4

specialistas
I5duodamo maisto j grupes kontrole

Maitinimo organizavimo ir
higienos prieZi[ros
specialistas

kartq per menes!

rnaisto@

UZtikrinti, kad
prisilaikant temperatiiros reZimo ir vartojimo
laiko

Maitinimo organizavimo ir
higienos prieiliiiros

per visus metus

specialistas

)aroymo lrangos temperat[ros kontrole virtuveje
ir maisto produktq laikymo sandelyje

Maitinimo organizavimo ir
higienos prieiiitiros

per visus metus

specialistas
S

an

itari nes bii kl 0s v irtuvej e prieaEraTr vert in I mas

Maitinimo organizavimo ir
higienos prieii0ros

per visus metus

specialistas

Vidinio audito atlikimas pagifteros praktikos
higienos taisykles

Maitinimo organizavimo ir
higienos prieZiIros

rugsejo men.

specialistas
ValgiaraSdio (maisto produktami isduot[ virt,ruei

pildymas

Maitinimo org,anizavimo ir
higienos prieZi[ros

kiekvien4 dien4

specialistas

Privalomojo higienos igudZiq rnonyro tar*r,t
organ izavimas ir koordinavimas
Smelio tyrimas

ffitfilm"

orgrnirdvirn" it

higienos prieZiiiiros
specialistas

Mrtl rl*o organEa\rirno ir

kovo men. ir esant
poreiki
gegu:Zes men.

higienos prieZiDros
specialistas
vanoens tynmas

Maitinimo organizavimo ir
higienos prieZi0ros

kas du metus

specialistas

Vaikq asmens higienos tikrinimas

Maitinimo orgilnizavimo ir
higienos prieZiIros

kartq i ketv'irtj

specialistas

Vaikq gr[dinimosi organizavimo prieZiUra; rytine
mank5ta, ejimas i laukq, rankq plovimas

Maitinimo organizavimo ir

per visus metus

higienos prieZiDros
specialistas

UZsikretusi q helmintozemis, ped i ku I ioze, n iez.dis
ar kitomis parazitozemis vaikq Seimq nariq

Maitinimo organizavimo ir
higienos prieZiriros

informavimas ir konsultavimas
Dalyvavimas kvalifikacijos kelimo kursuose,

specialistas

seminaruose

Maitinimo organizavimo ir
higienos prieZiiiros

per visus metus

per visus metus

specialistas
Bendradarbiavimas su medicinos ir kitomis

institucijomis

Maitinimo orgarnizavimo ir
higienos prieZitiros

per vlsus metus

specialistas
Pedagogines pagalbos teikimas tevams/globejami

jvairiais vaikq ugdymo klausimais.
Grupiniai tevq susirinkimai. Visuotiniai tevq
susirinkimai (pagal poreiki)

Direktorius, direktoriaus
pavaduotojas ugdymui,
pedagogai

per visus metus

Gabiq

vait[

gal imybi q sudarymas lopSelyje-d arZelyje:
men in io

ugdymo uZsiemimai; neformalus ugdymas
(tevq/globej q fi nansuojama); ugdymo vei q
kl

Direktori us, clirektoriaG

per visus metus

pavaduotojas ugdymui,
pedagogai

diferencijavimas; erdviq panaudoj imas vaikq
poreikiq tenkinimui

Civilines saugos ir
,,Vaikq ir darbuotojq evakuacija pavojaus atveju,,
(istaigos personalui)
Denqrq manKstrl organlzavtmas ir iniciavimas
saleje bei lauko erdvese

Drrektoriaus pavaduotojas
Ukiui, maitinirno
organizavimo ir higienos
specialistas

per visus metus

Direktorius, d irektoriaus
pavaduotojas r"rgdymu i,

per visus metus

maitinimo organizavimo ir
higienos specialistas
resagogrnes verklos prieZiii ra:
I\cturanuil{ aresruous (z auKletoJq) ugdomosios
veiklos stebesena.

Direktorius

nrB,rtrnos normq lalKymasls vtrtuveje, sandeliuose,

Direktorius

grupese ir kt. patalpose
Pedagogines pagalbos

specialir![ ugdymolsi;
poreikiq vaikams teikimo b[kle karantino metu
PasivaikSdioj imai ir veikla

ta@

TautiSkumo, pilietiSkumo ugdymas
ikimokykl in iame ir priesmokykl i niame amZiuje
Lop5el io-darZelio renginiq stebej imas

Pirmojo pusmedio ugdymo rezutt"aq an.at ze
t\l\ auKteroJos velKlos stebeJtmas ir aptarimas
DleKrrontnlo 0lenyno,,Eduka.. pildymo stebesena
Trumpala ikio proj ekto,,GraZiaui

ioi

spal

vykdymas ir stebesena
Inovatyviq ugdymo(si) priemoni q tai kyrn
veiklose

voi_ TrS
"as

v arKr.l svetKatos

stlpnnrmas grupdse
reoagogrnes pagalbos specraliqjq ugdymo(si)
poreikiq vaikams teikimo b[kle
Ugdymo (si) s4lygq sudarymas grupeG
Men in i o ugdymo pedagogo vei kl os

p t an.au i rn.as

PasivaikSdiojimai ir veikla lauke

NN aukletojos veiklos stebejimas ir aptarirn.as
Ugdymo programos igyvendinimas

sausio

I

-

kovo men.

kartq per savaitg

Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui
Di rektoriaus pavaduotojas
usdymui
Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui
Direktorius,
d i rektoriaus pavaduotojas
ugdymui
Direktorius

vasario mdn.

Direktorius

vasario men.

Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui
Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui
Di rektori aus pavaduotojas
ugdymui
D rektorius
Direktorius

vasario men.

sausio men.
sausio men.
sausio mdn.

nuolat

vasano men.
vasano men.

kovo men.
kovo men.

Direktoriaus pa'vad uotoj as
ugdymui
Di rektori aus pa'uaduotoj as
ugdymui
Direktoriaus pa,raduotojas
ugdymui
Direktorius

balandZio men.

Direktorius

balandZio men.

KOVO men.

kovo men.
kovo men.

Asmenshigienosiguaffi

Direktorius

grupeje
valKq emocrns, [rzln6, psichologine
savijauta

Direktoriaus paraOrotffi
ugdymui
Drrektoriaus pavaduotojas
ugdymui
-Di rektoriaus
llavaauoto; as
ugdymui
U rektori aus pavad uotoj as
ugdymui
Direktorius
Direktorius

E
rJLr rur\u r r.ur rrr ro

ugqymo ypatumal (etnoku ltUri nes
programos,,T.uiSk.l.r
Ekg] iu" lllgg.avi mas)

Logopedodok*ne@

r

uguyunlq KuryDlsl(umo rr saviraiikos uod

Ugdytiniqpurieffi

Antrojo pusmedio ugdymo rezultatu analize
D l DAlvt metootKos lntegravimas
uB.rilrKru proJeKlo ,,Llnas rengla ir maitina

vykdymas ir stebesena
uruptr{ gamros Kampettat (augalq auginimas)
ugoomqJq velKlrl tgstinumas ir organizavimas
lauke
Vasaros reZimo vykdymas.
,,Tai mes galime kartu,, koordinavimas,

@

Direktoriaus p,aGauotfias
ugdymui
Direktoriauspavaduotojas
ugdymui
I Direktoriaus paraduotojas
ugdymui
Direktoriaus piuaOuotoi as
ugdymui
Direktorius

Zaidimq, veiklos lauke organEavi

Direktoriaus pavaduotojas

[kiui
rn.as

Vaikq adaptacija ikimokyklinio ugdymo grupese
Vaikq pasiekimq ir paZangos vertinirnas
(vertinimo aplankai)
Grupiq ilgalaikiai ir savaitiniai ugdomosG
veiklos planai
Judriosios savaites renginiai
EteKrronlnlo otenyno,,Eduka.. pildymo stebesena

Dalyvavimas tOvq susirinkimuose

balandZio men.
balandZio men.
balandZio men.
balandZio men.
geguzes men.
geguZes men.
gegu:ies men.
geguZes men.
geguZes men.
geguZes men.

birZelio-rugp.iUdio
men.

vykdymas.
LauKo atKstetlq parengimas vaikq veiklai

balandZio men.

Direktoriaus pavaduotoj as
ugdymui
Direktorius
Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui
D i rektoriaus pavad uotoj as
ugdymui
Di rektoriaus paLvad uotoj as
ugdymui
Direktoriaus pavaduotoj as
ugdymui
Di r:ektori us, direktori aus

birZelio-rugpjtidio
men.

birZelio-rugpjudio
men.

rugsejo men.
rugsejo men.
rugsejo men.
rugsejo men.
rugsejo men.
nuolat

pavaduotojas uigdymui

Vaikq veikla lauke
r\r\ auKtetoJos verklos stebejimas ir aptarimas
Vaikq priemimas, bendravimas reikla3Gptffi
Pasivaik5diojimai ir veikla lauke
Edukacine grupiq aplinka

Direktorius
Direktorius
Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui
Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui
D

i

rektoriau s pa'vaduotoj as

ugdymui

spalio men.
spalio men.

spalio men.
spalio men.
spalio men.

Pedagogq bendradarbiavi mas organ izrojant
bendrus renginius istaigoi e

Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui
Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui
Direktorius

lapkridio men.

Direktorius

lapkridio men.

rektoriaus p)avad uotoj as
ugdymui
D i rektori aus p,avaduotoj as
ugdymui
Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui
Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui

lapkridio men.

vrenlnlo ugdymo peclagogo veiklos planavimas
rKrmoKyKllnlo amztaus vaikq sveikatinimo
ugdymas
Pagalbos specialisto, higienos prieZiDros

ir

maitinimo organizavimo specialisto, meninio
ugdymo pedagogo veikJos planq !gyvendinimas
Ugdymo (si) s4lygq sudarymas grupese

Vaikq lankomumas lop5elio grupese
Bendrq rytiniq mankStq organizavimas saleje
lauko erdvese

ii

Kolegialaus grjZtamojo rySio taikyrn.as"Tffi
integruotq veiklq lankymas ir aptarimas. (darbas

su spec poreikiq mokiniais,

D

i

nuolat
spalio men.

lapkridio men.
lapkridio men.
lapkridio men.

uZduodiq

diferencijavimas, individualizavimas)
Inovatyviq ugdymo(si) strategijq taikymas,
praktinio pritaikymo spektrai
Muzikos uZsiemimai ir pasirengimas Sventdms

Fizinio aktyvumo valandeles
Ugdomosios veiklos savaites planavimas
Pasivaik5dioj imai ir veikla lauke, grjZtamasis
rySys

Direktorius

gruodZio men.

Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui
Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui
D i rektori aus prlvaduotoj as
ugdymui
D i rektori aus prlvaduotoj as
ugdymui

gruodZio men.
gruodZio men.
gruodZio men.
gruodZio men.

VALDYMO TOBULINIMAS
Priemones

Patvirtinti 2021-2023 m. m. strateginjplanq ir
2021-,qq metq veiklos plan4

Atsakingi vykdytojai
Direktorius,

Vykdymo laikas
sauslo men.

direktoriaus pavaduotojas
ugdymui, direktoriaus
pavaduotojas tikiui,

AMPC buhalteris
Direktorius,

PriZi[reti strateginio ir metinio veiklos plano
vykdymq ir apie jo igyvendinim4 atsiskaityti

d

bendruomenei

ugdymui

Pateikti direktoriaus 2020 metq veiklos ataskait4
Sudaryti mokytojq ir aptarnaujandio personalo

Direktorius

vasano men.

Direktorius

sausio ir

darbuotoj q tari fi kacij os sqra5us

Atnaujinti vieSqjq pirkimq organizavimo
dokumentus (tvark4, taisykles).

kas pusmeti

i rektori aus pavad uotoj as

rugseJo men.

Direktorius, direktoriaus
pavaduotojas

[kiui

spalio men.

Lop5el io-darZel

io savival dos instituc ij q ptan.auirno
tobulinimas itraukimas i istaigos veiklq
raren$r topsetlo-daraelro ZUZZ metq biudZeto
projektq
Paren

gti

I

opSel io-d arZel

io 2022\)q metq

ve i k I os

plano projektq

Direktori us, dl irektori aus
pavaduotojas ugdymui
Direktorius, hMPC

nuolat
gruodZio men.

buhalteris

Direktorius, d irektoriaus
pavaduotojas ugdymui,

gruodZio nren.

darbo grupe
Parengti SVIS ataskait4

Di rektoriaus pravad uotoj as

Atlikti lop5elio-darZelio veiklos kokybes

ugdymui
Veiklos kokybes

jsivertinimq
Organizuoti savalaikes irangos ir prietaisq patikras

isivertinimo darbo grupe
Direktoriaus pavaduotojas

gruodZio men.
per visus metus

nuolat

Dkiui

PriZilreti ir kontroliuoti metiniq finansiniq iSteklirl
naudoj imo tiksl i ngum4, atl ikti i nventorizac ij q

Direktorius
d irektoriaus pavaduotoj as
ugdymui, direlktoriaus
pavaduotojas ilkiui

nuolat
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