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2018 METŲ VEIKLOS PLANAS
I.

ĮVADAS

Panevėžio r. Ramygalos lopšelis – darželis „Gandriukas“ – bendrosios paskirties lopšelis – darželis, kurio steigėjas Panevėžio rajono savivaldybė.
Ikimokyklinio ugdymo įstaigoje 2017 m. veikė 5 grupės, dirbo 11 pedagogių. Atestuotos 9 pedagogės: auklėtojos metodininkės kategoriją įgijusios 4
pedagogės, vyresniosios auklėtojos kategoriją – 3 pedagogės, auklėtojos kategoriją – 2 pedagogės, logopedės metodininkės kategoriją – 1 logopedė,
vyresniosios muzikos mokytojos – 1 meninio ugdymo vadovė. Nuo 2017 m. sausio 1 d. lopšelio-darželio direktorei A. Simonavičienei suteikta antroji
vadybinė kvalifikacinė kategorija ir direktorės pavaduotojai ugdymui R. Stankevičienei suteikta antroji vadybinė kvalifikacinė kategorija.
Lopšelio – darželio pedagogai dirbo pagal atnaujintą ikimokyklinio ugdymo programą „Po gandriuko sparnu“, kuri patvirtinta Panevėžio r.
Ramygalos lopšelio-darželio „Gandriukas“ direktoriaus įsakymu 2016-08-30 Nr. V-48. Priešmokyklinio amžiaus grupėje ugdymas vyksta vadovaujantis
Bendrąja priešmokyklinio ugdymo(si) programa, naudojant „O-pa-pa“ mokymo priemones ir įgyvendinant tarptautinę ankstyvosios prevencijos programą
„Zipio draugai“. Lopšelyje-darželyje papildomai vaikai ugdomi ritminių šokių, krepšinio ir anglų kalbos būreliuose.
II.

2017 METŲ VEIKLOS ANALIZĖ

2017 m. buvo siekiama įgyvendinti šiuos tikslus ir uždavinius:
1. Tikslas. Sukurti pedagogų bendravimo ir bendradarbiavimo su šeima kokybiškos sąveikos sistemą.
Uždaviniai: 1.1. Tėvų poreikių tyrimas.
1.2. Individualių pokalbių su tėvais sistemos plėtojimas.
1.3. Tėvų savanorystės plėtojimas.

2. Tikslas. Tobulinti ugdymo kokybę.
Uždaviniai: 2.1. IKT diegimas ugdyme.
2.2. Vidaus įsivertinimas.
3. Tikslas. Tobulinti vidines ir išorines edukacines erdves.
Uždaviniai: 3.1. Lauko erdvių turtinimas ir puoselėjimas.
3.2. Vidaus edukacinių erdvių plėtojimas.
Sukurta ir įgyvendinama individualių pokalbių su tėvais sistema, tačiau mažai dėmesio skyrėme tėvų savonorystės plėtojimui. VGK pirmininkė atliko
tėvų poreikių tyrimą ir išvadas pristatė mokytojų tarybos posėdyje. Tobulinome bendravimą ir bendradarbiavimą su ugdytinių tėvais. Vaikų tėvai visus
mokslo metus buvo aktyvūs ugdymo proceso dalyviai: dalyvavo Kalėdų šventėse, sportiniuose renginiuose ir projekte „Stiprėkime su Gandriuku“,
pavasarinėse šeimos šventėse, išvykoje Mokykla 2017, molio lipdymo pamokėlėse „Savose erdvėse“. Buvo organizuojami visuotiniai bei grupių
susirinkimai, talkos bei akcijos (kiemo edukacinių erdvių turtinimo, aplinkos tvarkymo, rūšiavimo).
Auklėtojos dirba pagal atnaujintą ikimokyklinio ugdymo programą „Po gandriuko sparnu“. Nuo 2016 m rugsėjo pedagogai naudojasi elektroniniu
dienynu, kuriame žymi vaikų lankomumą, rašo planus, pildo vaikų aprašus. Auklėtojoms ir vaikams sudarytos geros sąlygos dirbti prie interaktyvios lentos.
2017 m. buvo vykdomas vidaus įsivertinimas, kurio išvados parodė, kad ateinančiais metais didesnį dėmesį reikėtų skirti įstaigos mikroklimato gerinimui,
darbuotojų bendradarbiavimo, tarpusavio pagalbos, gerosios darbo patirties sklaidos skatinimui.
Bendravome ir bendradarbiavome su socialiniais partneriais: dalyvavome Ramygalos gimnazijos futboliuko varžybose; rengėme vaikų meninių darbų
parodas. Bendradarbiavome ir su kitomis įstaigomis – Ramygalos biblioteka, seniūnija, socialinių paslaugų centru ir Ramygalos miesto bendruomene:
dalyvavome bendrose šventėse, kultūriniuose renginiuose, kuriuos organizavo Ramygalos kultūros centras (Ramygalos miesto Mykolinių šventėje,
Kalėdinės eglutės įžiebimo); organizavome įvairias parodas (darželio vaikų piešinių paroda bibliotekoje).
Nuolat gerinome lopšelio – darželio „Gandriukas“ materialinę bazę: atnaujinome kiemo erdves (įkurta muzikinė erdvė „Dainuojančios eglės“; lauko
virtuvė ir kt.), įsigijome naujų žaislų, vaikiškų baldų. Įstaigoje buvo sudarytos palankios sąlygos gamtosauginiam ugdymui, formuojamos aplinkosauginės
nuostatos (dalyvaujame aplinkosaugos projekte „Mes rūšiuojam“; pavasarį grupėse įrengėme tyrinėjimų kampelius, daržus kieme; dalyvaujame programoje
„Pienas vaikams“ ir „Vaisių ir daržovių vartojimo ir skatinimo programoje“).
Vyko sveikatos saugojimo ir puoselėjimo projektas „Stiprėkime su gandriuku“, projektui įgyvendinti įstaiga gavo 350,00 eurų. Visos projekto lėšos
buvo išleistos tikslingai, panaudojant papildomai virš 100,00 eurų įstaigos lėšų. Gegužės mėn. įstaigoje organizavome respublikinį forumą „Edukacinės
aplinkos vaikų sveikatinimui. Ką mes galime?“, kuriame dalyvavo 33 pedagogai.
III.

VIDAUS AUDITO IŠVADOS

2017 m. atlikdami „platųjį“ auditą analizavome visas šešias lopšelio-darželio veiklos sritis ir įvertinome pagal 4 lygių skalę. Nustatėme stipriausias sritis
ir ką reikia tobulinti:

Stipriosios sritys:
• 1.1.2. aplinkos svetingumas, saugumas, estetika (3,32);
• 2.4.3. šeimos gaunamos informacijos kokybė (3,36);
• 5.2.2. ugdymą(si) skatinanti aplinka (3,3).
Tobulintinos sritys:
• 1.1.3. mokyklos mikroklimatas (2,67);
• 4.2.3. psichologinė ir socialinė pagalba (2,68);
• 4.3.1. pagalbos ir paramos šeimai įvairovė (2,68).
2017 m. „giluminiam“ veiklos įsivertinimui pasirinkta tirti pirmos srities „Etosas“ rodiklio 1.1. „Mokyklos vertybės“ pagalbinis rodiklis 1.1.3. Mokyklos
mikroklimatas. „Giluminio“ vidaus audito išvada – pagalbinis rodiklis 1.1.3. Mokyklos mikroklimatas vertinamas 3 lygiu.
Mokyklos mikroklimatas įvertintas naudojant 5 balų sistemą.
Privalumai:
 Siūlomos idėjos yra palaikomos, sulaukia pritarimo (4,5);
 Iškilus sunkumams, sulaukiama geranoriškos bendradarbių pagalbos (4,8);
 Pedagogų, specialistų, administracijos ir kito personalo bendradarbiavimas yra veiksmingas, duodantis akivaizdžių rezultatų (4,93).
Trūkumai:
 Bendradarbiaujant laikomasi lygiateisiškumo, skaidrumo ir pagarbos kitam principų (3,8);
 Pastabos teikiamos nekritikuojant, nesiejant konkrečios veiklos su asmens savybėmis (4).
Rekomendacijos:
 2018 m. suorganizuoti lopšelio-darželio darbuotojams seminarą apie įstaigos mikroklimatą ir bendruomenės poreikių tenkinimą, skaidrumo ir
pagarbos principų taikymą;
 Telkti bendruomenę kuriant naujas tradicijas, organizuojant edukacines išvykas, kultūrinius renginius.
Lopšelio – darželio „Gandriukas“ vizija, misija, strateginiai tikslai ir uždaviniai
VIZIJA
Ramygalos lopšelis – darželis „Gandriukas“ – atvira pokyčiams, besimokanti organizacija, patraukli vaikui ir jo tėvams ugdymo institucija.
MISIJA
 Teikti 1,5 – 7 metų vaikams kokybišką ugdymą, užtikrinantį vaikų moralinę brandą;
 Formuoti atvirą vaikų bei pedagogų gebėjimus įkvepiančią kūrybinę aplinką;
 Plėtoti pozityvios tėvystės įgūdžius.

IV.

2018 M. METINIO VEIKLOS PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR JŲ
REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS

1. Tikslas. Sukurti pedagogų bendravimo ir bendradarbiavimo su šeima kokybiškos sąveikos sistemą.
Uždaviniai:
1.1.Tėvų poreikių tyrimas.
1.2.Individualių pokalbių su tėvais sistemos taikymas.
1.3.Tėvų savanorystės plėtojimas.
Priemonės
Atsakingi
(Į)vykdymo Laukiami rezultatai
vykdytojai
laikas
Mokyklos (įstaigos) tarybos posėdžiai
1. 2018 metų veiklos plano projekto pristatymas ir
Įstaigos tarybos
Mokyklos taryba
Kas 2 - 3
aptarimas
pirmininkė
dalyvaus įstaigos
mėn.
2. Keičiamo brandumo mokyklai vertinimo
N. Rimkienė,
metinio plano
pristatymas
direktorė, tarybos
įgyvendinime, finansinių
3. Mokesčio už vaikų išlaikymą įstaigoje tvarkos
nariai, buhalterė,
išteklių panaudojimo
aprašo pristatymas
tėvų atstovai
planavime
4. Elektroninio dienyno apžvalga
5. Finansiniai ištekliai ir jų tikslingas panaudojimas
6. Tėvų savanorystės plėtojimo galimybės
7. Saugios ir ugdymuisi palankios aplinkos kūrimas
8. Aplinkosauginis ugdymas ir edukacinių erdvių
naudojimas bei atnaujinimas
Kita
1. PPT paskaita
Logopedė
04 mėn.
Vyks bendruomenės
G. Dūdienė
švietimas aktualia tema,
Susitikimas su PPT psichologe (individualios
konsultuos specialistas iš
konsultacijos)
PPT
Pranešimas „Mikroklimato gerinimas įstaigoje“

Stebėsena ir priežiūra

Posėdžių protokolai
Informaciją apie tarybos
veiklą skelbti internetiniame
puslapyje
ramygalosdarzelis.lt

Paruošta medžiaga iš PPT ir
pristatymas internetiniame
puslapyje
ramygalosdarzelis.lt

2. Tėvų poreikių tyrimas naujiems strateginiams
tikslams numatyti

Darbo grupė

05 mėn.

Bus atlikta tėvų anketinė
apklausa ir išsiaiškinti
ugdytinių tėvų poreikiai,
pasiūlymai

Paruoštos anketos, atlikta jų
analizė, tėvų poreikio
tyrimas pristatytas
mokyklos tarybos posėdyje

3. Individualūs pokalbiai su tėvais grupėse
(ikimokyklinėse gr. 1 k., priešmokyklinėje 2 kartus
per mokslo metus)

Visi pedagogai

05 mėn.;
11 mėn.

Tėvams individualiai
auklėtojos pristatys vaiko
pasiekimus ir juos aptars

Užpildyti individualaus
pokalbio lapai, pildomas
vaiko pasiekimų aplankas

4. Tėvų savanorystės skatinimas
Vadovai, pedagogai
- edukacinių erdvių plėtojimas;
- tėvų spektaklis vaikams „Gandradienio“ renginyje;
- dalyvavimas grupės veiklose, bendrabarbiavimas:
pakviesti tėvelius paskaityti knygas, papasakoti apie
savo darbą
5. Darželio bendruomenės išvyka
Vadovai

Visus metus Individuliai kiekvienos
grupės auklėtojos kvies
03 mėn.
tėvelius savanoriauti,
padėti kurti erdves

Susirinkimų protokolai,
informacija pristatytos
internetiniame puslapyje
ramygalosdarzelis.lt

1 ar 2 kartus Suorganizuota tėvų ir
per metus
pedagogų bendra išvyka

6. Elektroninio dienyno ir įstaigos internetinės
svetainės papildymas aktualia tėvams informacija
Bendravimas ir susirašinėjimas su tėvais elektroninės
erdvės pagalba

Visus metus Atsižvelgta į tėvų
pageidavimus ir įkelta
informacija apie įvairias
veiklas, darželio mėnesio
veiklos planus

Informacija pristatyta
internetiniame puslapyje
ramygalosdarzelis.lt
Informacija pristatyta
elektroniniame dienyne ir
internetiniame puslapyje
ramygalosdarzelis.lt

7.„Pozityvi tėvystė“

Visi pedagogai,
logopedė
G. Dūdienė,
direktorės
pavaduotoja
ugdymui
Vadovai,
logopedė
G. Dūdienė

2. Tikslas. Tobulinti ugdymo kokybę.
Uždaviniai:
2.1. IKT diegimas ugdyme.
2.2. Aplinkosauginė ir sveikos gyvensenos projektinė veikla.

02-04 mėn.

Suburta 10-15 tėvų
Informacija pristatyta
komanda, dalyvaujanti
internetiniame puslapyje
psichologo mokymuose. ramygalosdarzelis.lt
Pozityvus dialogas,
mokymosi visą gyvenimą
nuostatų susiformavimas

2.3. Vidaus įsivertinimas.
Priemonės

Atsakingi
vykdytojai

(Į)vykdymo Laukiami rezultatai
laikas

Stebėsena ir priežiūra

Mokytojų tarybos posėdžiai
1. 2018 metų veiklos plano pristatymas
Kvalifikacijos kėlimo renginių poreikio numatymas

Vadovai, pedagogės

01 mėn.

Posėdžio protokolas;
2018 m. veiklos planas

2. „Gandradienio“ renginių organizavimo aptarimas

Vadovai, pedagogės

02 mėn.

Pristatytas 2018 m.
veiklos planas
Pateikta informacija
švietimo centrui
Sudaryta darbo grupė
renginiams organizuoti

3. Įstaigos vidaus įsivertinimas

Vadovai, pedagogės

03 mėn.

Sudaryta vidaus audito
koordinavimo grupė
Audito ataskaita

Posėdžių protokolai;
pranešimas

Elektroninio dienyno
priežiūra;
pedagoginės priežiūros
ataskaita
Pateikta PU pasiekimų
analizė, VGK ir
logopedo ataskaita

Posėdžio protokolas;
pranešimas, ataskaita

Aptartas pasiruošimas
2017-2018 m. m.
parengti ugdymo ir
veiklos planai

Posėdžio protokolas
Paruoštas ir pristatytas
priešmokyklinio ugdymo
planas, pedagogų veiklos
planai, VGK veiklos planas

06 mėn.
4. Elektroninio dienyno pildymo aptarimas
Pedagoginės priežiūros aptarimas

Vadovai, pedagogės

05 mėn.

5. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų pasiekimų
analizė ir pristatymas
VGK ir logopedo ataskaita

Vadovai,
visos pedagogės,
logopedė

06 mėn.

6. Pasiruošimas 2018-2019 mokslo metams:
Pedagogų veiklos planai, priešmokyklinio ugdymo
plano pristatymas, VGK veiklos planas

Vadovai,
pedagogės,
priešmokyklinio
ugdymo pedagogė

09 mėn.

Posėdžio protokolas;
paruošta renginio programa

Posėdžio protokolas;
pranešimai;
ataskaitos

Sudaryta darbo grupė
strateginiam planui
parengti
Parengtas strateginis
planas

Posėdžių protokolai,
strateginis planas

11 mėn.

Pedagoginės priežiūros
ataskaita

Posėdžio protokolas;
ataskaita

Vadovai,
visos pedagogės

12 mėn.

Parengtas 2019 metų
veiklos planas

Posėdžio protokolas;
veiklos planas

Atestacinė komisija

05 mėn.
11 mėn.

Pristatyta atestacinės
komisijos veikla ir
mokytojų atestacijos
planas

Posėdžių protokolai.
Atestacijos planas

L. Rudzinskienė
V. Vienažinienė
L. Rasalskienė

02 mėn.

Vyks IKT taikymo
patirties sklaida

Pildomos pamokos (veiklos)
vertinimo lentelės

2. Tarptautinio „Erasmus+“ KA3 projekto
„Ankstyvasis ugdymas - tvarios motyvacijos ir
R. Stasiukonytė
gyvenimiškų vertybių kūrimas“ atsiskaitomos veiklos

03 mėn.

Pristatyta projekto
medžiaga

Nuotraukos, aprašai

3. Renginys „Arkliukų ponių šalyje“

V. Šiaulinskienė

04 mėn.

Pristatytas atliekų
prevencijos projektas
rajono pedagogams

Renginio aprašas, nuotraukos

4. Sportinis renginys darželio bendruomenei

Darbo grupė

09 mėn.

Suorganizuotas tradicinis
sportinis renginys

5. Seminaras aplinkosaugos tema

Pedagogės,

10 mėn.

Formuojamos aplinkos

Nuotraukos , informacija
internetiniame puslapyje
ramygalosdarzelis.lt
Nuotraukos ir informacija

7. Strateginis planas 2019-2022 metams

8. Pedagoginės priežiūros aptarimas

Vadovai,
pedagogės, darželio
bendruomenė

10 mėn.

Vadovai

12 mėn.

Mokytojų atestacijos plano pristatymas
9. 2019 m. veiklos planas

Atestacinės komisijos veikla ir posėdžiai
1. Atestacinės komisijos veiklos pristatymas
2. Mokytojų atestacijos plano tvirtinimas

Atviros veiklos ir metodinė veikla
1. Atviros veiklos naudojant IKT

Panevėžio gamtos
mokykla
6. Atviros veiklos inicijuotos pedagogų

saugojimo, sveikatos
tausojimo nuostatos

N. Rimkienė
D. Magylienė
D. Rankelienė

11 mėn.

L. Rasalskienė
R. Stankevičienė
L. Rudzinskienė

01- 02 mėn

Ugdomas pilietiškumas

2. Dalyvavimas Panevėžio r. Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus bei Panevėžio r. Dembavos lopšeliodarželio „Smalsutis“ organizuojamose varžybose
„Lietuvėlė mūs graži, o mes vikrūs ir greiti“

L. Rudzinskienė

02 mėn.

Skatinamas vaikų fizinis
aktyvumas, pažintis su
socialiniais partneriais

3. Dalyvavimas Panevėžio r. Krekenavos lopšeliodarželio „Sigutė“ skaitovų konkurse

D. Rankelienė
L. Rudzinskienė

05 mėn.

Vaikai dalyvaus kitos
įstaigos organizuotame
konkurse

Dalyvių anketa, nuotraukos

4. Dalyvavimas futbolo varžybose Panevėžio r.
Pažagienių mokykloje-darželyje

L. Rudzinskienė
R. Stasiukonytė

05 mėn.
arba rudenį

Suorganizuotos varžybos
su soc. partneriais

Nuotraukos,
pristatyta internetiniame
puslapyje
ramygalosdarzelis.lt

5. Renginys vaikams, lankantiems logopedines
pratybas, kartu su Ramygalos gimnazijos logopede

Logopedė
G. Dūdienė

05 mėn.

Sužadinta vaikų
motyvacija domėtis
mokykla,
ugdoma vaikų
bendravimo
kompetencija

Parengtas renginio planas,
nuotraukos ir informacija
pristatyta internetiniame
puslapyje
ramygalosdarzelis.lt

Darbas su socialiniais partneriais
1. Dalyvavimas projekte „Kaip surasti Lietuvą“
bendradarbiaujant su Ukmergės lopšeliu-darželiu
„Nykštukas“, Panevėžio lopšeliu-darželiu „Žibutė“

.

Pasidalinta gerąja darbo
patirtimi apie veiklų
organizavimą

pristatyta internetiniame
puslapyje
ramygalosdarzelis.lt
Pildomos pamokos (veiklos)
vertinimo lentelės
Programa, pristatymas,
nuotraukos, bendravimas su
socialiniais partneriais
(skype)
Nuotraukos, paraiška,
pristatyta internetiniame
puslapyje
ramygalosdarzelis.lt

Pažintinės ekskursijos, išvykos
Kraštotyros muziejai Ramygalos gimnazijoje ir
Panevėžyje;
Ramygalos biblioteka;
Lėlių vėžimo teatras;
Stumbrynas ir Krekenavos regioninis parkas;
Senelių globos namai;
Saugaus eismo klasė

Darželio grupių
pedagogės

03-05 mėn.
09-11 mėn.

Kita
1. Vidaus įsivertinimas.
Vidaus įsivertinimo darbo grupės susirinkimai

VA darbo grupė

03-05 mėn.

2. Papildomos veiklos organizavimas:
šokių, krepšinio

Specialistai,
treneriai

3. Individualūs pokalbiai su vadovu

Vaikai geriau susipažins
su savo miesteliu,
lietuvių liaudies
papročiais, darbo
įrankiais, bus ugdomos
komunikacinė ir
pažintinė kompetencijos
Išmoks ir įtvirtins
saugaus eismo taisykles;
ugdoma pagarbą
senjorams

Parengti turizmo renginių
aprašai
Informacija ir nuotraukos
pristatytos internetiniame
puslapyje
ramygalosdarzelis.lt

Atliktas vidaus auditas:
apklausa ir jos rezultatai,
ugdomųjų veiklų
stebėjimas ir išvados
Visus metus Vedama papildoma
veikla

Vidaus audito ataskaitos

Visi pedagogai

06 mėn.
1 savaitė

Pedagogai atsiskaito už
2017-2018 mokslo metų
veiklą

Individualūs pokalbiai su
direktore ir direktoriaus
pavaduotojomis

4. Viktorina Panevėžio rajono švietimo centre

Logopedė
G. Dūdienė,
direktorės
pavaduotoja
ugdymui

03 mėn.

Vaikai dalyvaus
Panevėžio rajono
priešmokyklinio amžiaus
vaikų renginyje, tobulės
vaikų socialinė
kompetencija

Pažymėjimai
Informacija ir nuotraukos
pristatytos internetiniame
puslapyje
ramygalosdarzelis.lt

5. E-twinning projektai ir kiti šalies projektai

Pedagogės

Visus metus Pedagogės ir vaikai
dalyvaus tarptautiniuose
projektuose,

Sudarytos sutartys
Informacija pristatyta
internetiniame puslapyje

Dalyvavimo tarptautiniuose
projektuose pristatymai,
pateiktys

6. Stendiniai pranešimai:
- „Darbas žmogų puošia“ pagal 4 grupės projektą;
- „Aplinkosauga ir edukacinės erdvės“

L. Rasalskienė ir
V. Vienažinienė
Darbo grupė

05 mėn.

dalyvaus rajono, šalies
projektuose

Darbo patirties sklaida

Vyks geroji darbo
patirties sklaida

Stendinių pranešimų
pristatymai;
pažymėjimai

06-09 mėn.

3. Tikslas. Tobulinti vidines ir išorines edukacines erdves.
Uždaviniai:
4.1.Lauko erdvių turtinimas ir puoselėjimas.
4.2.Vidaus edukacinių erdvių plėtojimas.
Priemonės

Atsakingi vykdytojai

Lauko erdvių steigimas:
- Voratinklio atnaujinimas;
- „Dainuojančios eglės“ atnaujinimas;
- „Gandro balos“ (nauja erdvė);
- Saugaus eismo klasė (nauja erdvė);
- „Žalioji palapinė“ (nauja erdvė)

Direktorė,
pavaduotojos,
pedagogai

Individualus kiekvienos grupės ugdymo priemonių
atnaujinimas;
metodiniame kabinete įrengti naują erdvę „Gandro
skrynia“

Pedagogai ir
direktorės
pavaduotojai

(Į)vykdymo
laikas
2018 m.

Laukiamas
rezultatas
Išpuoselėtos,
atnaujintos kiemo
erdvės, įkurtos
naujos erdvės

Stebėsena ir priežiūra

2018 m.

Gerės ugdymo
kokybė, didės vaikų
motyvacija domėtis
supančiu pasauliu,
renkama tautosaka
apie gandrą

Priemonių pristatymo lapai;
Informacija internetiniame
puslapyje
ramygalosdarzelis.lt

Informacija pristatyta
internetiniame puslapyje
ramygalosdarzelis.lt

V. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLA 2017-2018 M. M.
1.Tikslas. Sukurti pedagogų bendravimo ir bendradarbiavimo su šeima kokybiškos sąveikos sistemą.
Uždaviniai:
1.1.Supažindinti mokyklos bendruomenę su naujausiais teisės aktais.
1.2.Individualių konsultacijų tėvams sistemos plėtojimas (tėvų švietimas).
Priemonės
Mokyklos bendruomenės informavimas apie smurto ir patyčių
prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarką ir rekomendacijas
mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir
veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje.
Teisės aktų talpinimas tinklapyje www.ramygalosdarzelis.lt
Paskaita „Kas lemia stiprų vaikų imunitetą“.
Lankstinukas tėvams apie smurto ir patyčių prevenciją.
Susitikimas su PPT specialiste (tema pagal poreikį).
Palankių sąlygų tėvų konsultavimui kūrimas (konsultacijų diena,
rekomendacijos el. dienyne ir kt.)

Atsakingi
vykdytojai
auklėtojos,
priešmokyklinio
ugdymo
pedagogės; veiklą
koordinuoja
G. Dūdienė
L. Rudzinskienė
L. Rudzinskienė
G. Dūdienė
G. Dūdienė

(Į)vykdymo
laikas
rugsėjo mėn.
visuotinis tėvų
susirinkimas,
tėvų susirinkimai
grupėse
spalio mėn. 24 d.
spalio mėn.
balandžio mėn.
nuolat

Laukiami rezultatai
bendruomenė bus supažindinta su
naujais teisės aktais

tėvai gaus išsamios informacijos,
kurią galės pritaikyti praktiškai;
bendradarbiaus kuriant saugią
aplinką ir ugdant vaiką

2.Tikslas. Tobulinti ugdymo kokybę.
Uždaviniai:
2.1. Identifikuoti mokinių individualius specialiuosius poreikius, individualizuoti pagalbos mokiniui teikimą.
2.1. Surinkti informaciją apie mokymo(si) aplinkos saugumą, mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykius ir identifikuoti aktualias problemas.
2.2. Kurti saugią nuo smurto ir patyčių aplinką.
Priemonės
1. Vaikų SUP vertinimas, pagalbos skyrimas 2017-2018 m. m.
Mokinių, švietimo pagalbos gavėjų, sąrašo atnaujinimas.
2. Pagalbos vaikui plano sudarymas, jo veiksmingumo vertinimas.

Atsakingi
vykdytojai
veiklą
koordinuoja
G. Dūdienė

(Į)vykdymo
laikas
rugsėjo, sausio
mėn. ir pagal
poreikį

Laukiami rezultatai
įvertinti mokinių SUP ir suteikta
švietimo
(logopedo) pagalba
visapusiška pagalba vaikui ir šeimai

Užkrečiamųjų ligų prevencija.

J. Grakauskienė

Diena be automobilio.
Sveikos mitybos diena.
Tarptautinė nerūkymo diena.
Vandens diena.
Pranešimas „Krizių valdymas“.
Projektas „Meškutės Mėtos mokyklėlė“.

D. Rankelienė
L. Rudzinskienė

trys planiniai
patikrinimai ir
pagal poreikį;
pagal
kalendorines
dienas
spalio mėn.
nuolat

Viktorina „Žodžiai glaudžia- žodžiai skriaudžia“.

G. Dūdienė

lapkričio mėn.

Aplinkos saugumo, mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykių Darbo grupė
vertinimas, aktualių problemų identifikavimas.
Adaptacijos darželyje analizė.
visos pedagogės
Socialinio emocinio ugdymo valandėlių grupėse organizavimas.
grupių auklėtojos;
koordinuoja
N. Rimkienė
Diskusija „Įtraukusis ugdymas darželyje“.
veiklą
Atvira veikla (įtraukusis ugdymas).
koordinuoja
V. Vienažinienė
Aptarti grupių teigiamo elgesio skatinimo sistemos efektyvumą.
auklėtojos;
koordinuoja
N. Rimkienė
VGK narių kuruojamų veiklos sričių situacijos pristatymas
VGK nariai
Logopedo veiklos ataskaita, VGK veiklos ataskaita.
3. Tikslas. Tobulinti vidines ir išorines edukacines erdves.
Uždavinys - vidaus edukacinių erdvių plėtojimas.
Priemonės
Grupėse įkurti emocijų kampelius.
Įsigyti:
knygų seriją „Kai jaučiuosi“, leidykla Educata;
ugdymo priemonę „Atpažink jausmus“, leidykla Šviesa.

G. Dūdienė

Atsakingi
vykdytojai
grupių auklėtojos;
koordinuoja
N. Rimkienė

lapkričio mėn.
lapkričio mėn.
kas du mėnesiai

žalingų įpročių prevencija, sveikos
gyvensenos paskatinimas, pozityvių
vertybių puoselėjimas

auklėtojos pagilins žinias
kuriamas pozityvus mikroklimatas ir
puoselėjamos pozityvios vertybės
smagiai bus perteiktos svarbios
žinios ir įgūdžiai
nustatyti prioritetai
identifikuotos adaptacijos problemos
mokiniai gebės pažinti ir tinkamai
išreikšti savo emocijas, bendrauti

kovo mėn.
birželio mėn.

pasidalinta gerąja patirtimi

sausio, birželio
mėn.
birželio mėn.

tobulinama veikla

(Į)vykdymo
laikas
lapkričio mėn.

aptarti rezultatai, įvertinta veikla

Laukiami rezultatai
pagerės mokinių emocinė raiška

VI. ŠVENTĖS IR PARODOS

Eil.
Nr.

Tema

Data

Atsakingas

1.

1.1. „Sudie, eglute“ (rytmetis)
1.2. Meninių darbų paroda „Sniego šalyje“
1.3. Minėjimas sausio 13-ąjai atminti „Atmintis gyva,
nes liudija“

Sausis

L. Rasalskienė
N. Rimkienė
D. Rankelienė
R. Stankevičienė

1.4. Ledo skulptūrų paroda darželio kieme
2.

2.1. Meninių darbų paroda „Geltona, žalia, raudona“
2.2. „Žiema žiema, bėk iš kiemo“ (šventė)

Sausisvasaris (pagal
oro sąlygas)
Vasaris
02-13

2.3. Vasario 16-osios dienos renginys valstybės
šimtmečiui paminėti

V. Šiaulinskienė
Darbo grupė
D. Rankelienė ir
N. Rimkienė
L. Rasalskienė,
L. Rudzinskienė,
R. Stankevičienė
D. Rankelienė
Darbo grupė:
G. Dūdienė
R. Stankevičienė
N. Rimkienė

3.

3.1. Skaitovų konkursas kovo 11-ąjai paminėti
3.2. Renginys Panevėžio r. ikimokyklinių įstaigų
vaikams apie paukščius „Gandradienis“ ir įstaigos
gimtadienio renginiai
(„Mes gamtos draugai“, paroda ir kt.)

4.

4.1. Projekto „Kurk, atrask, nepirk“ renginys
„Arkliukų ponių šalyje“
4.2. Paroda miesto bibliotekoje „Gėlė mamytei“
4.3. Velykos.
Svečiuose Ramygalos kunigas A. Puško
(renginys, paroda)

Balandis

04-01

Darbo grupė

5.1. Paroda „Makaliūzės“

Gegužė

V. Vienažinienė

5.

Kovas

L. Rasalskienė

5.2. Šeimos šventės, popietės (kiekvienos grupės)
„Gandriuko stovyklavietė“

6.

5.3. Sudie, darželi, jau kviečia mokykla (šventė,
paroda)
6.1. Aktyvi veikla, pramogos kieme, įvairios išvykos
6.2. Veikla ir parodos „Gandriuko galerijoje“

V. Šiaulinskienė

Visi pedagogai

Birželis

L. Rudzinskienė ir
R. Stasiukonytė
Visų grupių
auklėtojos

7.

7.1. Aktyvi veikla, pramogos kieme, įvairios išvykos
7.2. Lauko erdvių puoselėjimas, daržų priežiūra

Liepa
Rugpjūtis

Visų grupių
auklėtojos

8.

8.1. „Gandriuko kelias į žinių šalį“ (rugsėjo 1-osios
šventė)
8.2. „Ką daryti su bulve?“ (vakaronė grupėje)
8.3. Fotografijų ir kitų meninių darbų paroda „Aš
keliauju po Lietuvą“
8.4. Ramygalos miestelio šventė
8.5. Sportinis renginys darželio bendruomenei

Rugsėjis

R. Stasiukonytė
N. Rimkienė
V. Vienažinienė
Darbo grupės

9.

9.1. Šeimų prisistatymo vakaronė (grupės renginys)

Spalis

9.2. Saugaus eismo savaitė

L. Rasalskienė

9.3. Paroda „Rudenėlio spalvos“ (vaikų ir tėvų)
10.

11.

V. Vienažinienė
D. Magylienė
Auklėtojų
komanda

10.1. Renginys „Žodžiai skriaudžia, žodžiai
glaudžia“
10.2. Artėja gražiausios metų šventės (papuoškime
salę, koridorių, laiptines, lauko erdves)

Lapkritis

11.1. Darželio bendruomenės paroda „Eglutė
skarota“
11.2. Advento šventė darželyje
Svečiuose Ramygalos kunigas A. Puško

Gruodis

G. Dūdienė
Darbo grupė

11.3. Laukiam Kalėdų senelio (šventės)

D. Rankelienė ir R.
Stasiukonytė
D. Magylienė
Visos grupės

VII. IŠVYKOS

Eil.
Nr.

Vieta

Data

Atsakingas

1.

1.1. Ramygalos biblioteka
1.2. Kirpykla

Sausis

L. Rasalskienė
L. Rasalskienė

2.

2.1.Vadoklių NSP namai (išvyka su vaikais ir tėvais)
2.2. Išvykos pagal projektą „Darbas žmogų puošia“

Vasaris

L. Rasalskienė
V. Vienažinienė
L. Rasalskienė

3.

Kovas

L. Rasalskienė
L. Rasalskienė
L. Rudzinskienė
L. Rasalskienė
L. Rudzinskienė
V. Vienažinienė
L. Rasalskienė
N. Rimkienė

6.

3.1. „Savos erdvės“
3.2. Išvykos pagal projektą „Darbas žmogų puošia“
3.3. J. Miltinio dramos teatras
4.1. Išvykos pagal projektą „Darbas žmogų puošia“
4.2. Šunų prieglauda
5.1. Krekenavos regioninis parkas (išvyka su vaikais
ir tėvais)
5.2. Panevėžio gamtos mokykla (išvyka su vaikais ir
tėvais)
6.1. Ramygalos apylinkės

7.

7.1. Alpakų ūkis (išvyka su vaikais ir tėvais)

Birželis
Liepa
Spalis

8.

8.1. Senelių globos namai

Gruodis

4.
5.

8.2. Ramygalos kultūros centras

Balandis
Gegužė

Auklėtojų
komanda
D. Rankelienė
R. Stasiukonytė
V. Vienažinienė
D. Magylienė
V. Šiaulinskienė

VIII. MATERIALINIS APRŪPINIMAS

Priemonės

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Atsakingas asmuo

Programos „Pienas vaikams“ ir Vaisių vartojimo
ir skatinimo programos vykdymas
Edukacinių erdvių atnaujinimas
Grupių papildymas ugdymo priemonėmis
Patalynės atnaujinimas
Sveikatos priežiūros specialistės veiklos plano
įgyvendinimas

J. Grakauskienė
V. Jasienė
R. Stankevičienė
G. Dūdienė
R. Stankevičienė
Ūkvedė
J. Grakauskienė

Lėšų poreikis
(Lt.)
Iš LŽŪMPRRA
1500,00 eurų
2000,00 eurų
1000,00 eurų
Iš VSB

IX. VIDAUS IR FINANSŲ KONTROLĖS ORGANIZAVIMAS
Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Laikas,
periodiškumas

1.

Finansinių ataskaitų
rengimas

Buhalterė

Sausis-kovas

2.

Finansų kontrolės
taisyklių taikymas

Direktorė

Sausis-gruodis Intelektualieji
ištekliai

Taikomos
finansų
kontrolės
taisyklės

3.

Išankstinės kontrolės
vykdymas

Direktorė,
buhalterė

Sausis-gruodis Intelektualieji
ištekliai

Vykdoma
išankstinė
kontrolė

4.

Periodinės kontrolės
peržiūra

Direktorė,
buhalterė

Sausis-gruodis Intelektualieji
ištekliai

5.

Metinio bylų plano
(nomenklatūros)
parengimas
Vaikų lopšelio
darželio archyvo
parengimas ir
tvarkymas

Sekretorė

Gruodis

Vykdoma
periodinė
kontrolė
Sudarytas bylų
planas

Sekretorė

Sausis-gruodis Intelektualieji
ištekliai

Pareigų ir
atsakomybių
įvardijimas

7.

Vaikų lopšelio
darželio esančio turto
inventorizacijos
vykdymas

Įsakymu paskirta
komisija

Gruodis

Intelektualieji
ištekliai

8.

Finansų kontrolės
būklės ataskaitos
parengimas

Direktorė

Sausis

Intelektualieji
ištekliai

Atlikta
darželyjelopšelyje
esančio turto
inventorizacija
Parengta ir
pateikta
ataskaita

6.

Ištekliai ir
finansavimo
šaltiniai
Intelektualieji
ištekliai

Intelektualieji
ištekliai

Numatomas
rezultatas
Parengtos ir
laiku pateiktos
ataskaitos

9.

Savo veiklos metinių
ataskaitų parengimas
ir pateikimas

Vaikų lopšeliodarželio
administracija

Sausis

10.

Vaikų lopšeliodarželio apskaitos
politikos
organizavimo
papildymas ir
atnaujinimas

Direktorė,
buhalterė

Sausis-gruodis Intelektualieji
ištekliai

Atnaujinama
ir papildoma
vaikų lopšeliodarželio
paskaitos
politika

11.

Maisto ruošimo
skyriaus vidaus
auditas

Direktorė,
ūkvedė

Rugsėjis

Vykdoma
periodinė
kontrolė

Intelektualieji
ištekliai

Intelektualieji
ištekliai

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1.
2.
3.
4.

Plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
Priežiūrą vykdys direktorius.
Už plano vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos savivaldos institucijoms.
Veiklos planas gali būti koreguojamas ir papildomas pagal poreikį.

____________________________________
Pritarta įstaigos tarybos posėdyje 2018 m. sausio 30 d.
Protokolas Nr. 1

Pateiktos
ataskaitos,
įsivertinta
veikla

