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VEIKLOS PRIORITETAI. TIKSLAI. UŽDAVINIAI.

VEIKLOS PRIORITETAI
Sveikatos saugojimas ir kokybiškas ugdymas.
TIKSLAI
1. Sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos plėtojimas ir patirties sklaida.
2. Kokybiškas ugdymas vaiko asmenybės socializacijos sėkmei.
UŽDAVINIAI
1. Turtinti ugdymo(si) aplinką, modernizuojant erdves.
2. Emocinio intelekto ugdymas pagal programas „Kimochis“, „Zipio draugai“.
3. Sveikatos ugdymo veikla bendruomenei.
4. Siekti ugdymo proceso ir vaikų pasiekimų, pažangos vertinimo dermės ir kokybės.
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TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS
Tikslas
Sveikatą
stiprinančios
mokyklos veiklos
plėtojimas ir
patirties sklaida

Uždaviniai

Terminas

Turtinti ugdymo(si) aplinką, Šaligatvių parengimas įvairioms vaikų edukacinėms veikloms. 2020 m.
modernizuojant erdves.
(sukurtos įvairios edukacinės aplinkos vaikų fizinio
gegužė
aktyvumo, pažinimo poreikių tenkinimui).

Emocinio intelekto
ugdymas pagal programas
„Kimochis“, „Zipio
draugai“.

Sveikatos ugdymo veikla
bendruomenei.

Kokybiškas
ugdymas vaiko
asmenybės
socializacijos
sėkmei.

Pasiekimo indikatorius

Siekti ugdymo proceso ir
vaikų pasiekimų, pažangos
vertinimo dermės ir
kokybės.

Atsakingi
asmenys
Direktorius,
pavaduotojas
ugdymui,
ūkvedys
Direktorius,
pavaduotojas
ugdymui,
ūkvedys
Direktorius,
pavaduotojas
ugdymui,
ūkvedys
Pavaduotojas
ugdymui
Grupių pedagogai
Pavaduotojas
ugdymui ir grupių
pedagogai

Pavėsinės įrengimas lauko aikštelėje lopšelio 12 grupės
vaikams

2020 m.
balandis

S. Kneipo sveikatinimo tako įrengimas lauko aikštelėje.

2020 m.
birželis

Grupėse įrengtos nusiraminimo erdvės, padedančios vaikams
nusiraminti, valdyti emocijas, perprasti įvairias bendravimo
situacijas ir savo reakcijas bei įgyti geresnę impulsų kontrolę.
Programos „Kimochis“, „Zipio draugai“ integravimas į
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas ir
pedagoginį procesą skatins ugdytinių socialinį-emocinį
intelekto ugdymą.
Vykdoma įvairiapusė veikla pagal sveikatos ugdymo
programą „Sveikatos ABC“, mokyklos sveikatos ugdymo
projektus.

2020 m.
sausisgruodis
2020 m.

2020 m.

Direktorius
Pavaduotojas
ugdymui

Vykdoma įvairiapusė veikla pagal Lietuvos sveikatą
stiprinančių mokyklų tinklo ir Respublikinės ikimokyklinio
ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos RIUKKPA
renginių planus, projektus, programas.
Vaiko pasiekimai ir pažanga aptariama individualiai su
kiekvieno ugdytinio tėvais (globėjais/rūpintojais) ne mažiau
kaip du kartus metuose.

2020 m.

Direktorius,
pavaduotojas
ugdymui

2020 m.
gegužėgruodis

Grupių pedagogai
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Vaikų pasiekimų vertinimo, ugdymo turinio planavimo
stebėsena, aptarimas mokytojų susirinkimuose.

2020 m.
gruodis

Vaiko pažangos analizė, pereinant iš lopšelio į ikimokyklinę 2020 m.
ugdymo pakopą, iš ikimokyklinės pakopos į priešmokyklinę
ugdymo pakopą, iš priešmokyklinės ugdymo pakopos – į
pradinio ugdymo pakopą mokytojų susirinkimuose.

Pavaduotojas
ugdymui
Grupių pedagogai
Pavaduotojas
ugdymui
Grupių pedagogai

Pedagoginis procesas praturtintas inovatyviais ugdymo
metodais ir būdais, vedančiais prie vaiko individualumo ir
ugdymosi situacijos, inovatyvių metodų taikymas
analizuojamas,
aptariamas mokytojų susirinkimuose.
Metodinio ratelio pasitarimas – „Išmanusis ugdymas
šiuolaikiniam vaikui. Patirtis, galimybės, įžvalgos“.

2020 m.

Pavaduotojas
ugdymui
Grupių pedagogai

2020 m.
lapkritis

Pavaduotojas
ugdymui
Grupių pedagogai

Dalyvavimas STEAM projekte skatins ugdytinius žaismingai,
per kasdieninę veiklą, žaidimo patirtį tyrinėti realias
problemas natūralioje ir virtualioje aplinkoje su specialiomis
priemonėmis.
Pedagogai ieškos inovatyvių pedagoginių praktikų taikant
STEAM ugdymą

2020 m.

Pavaduotojas
ugdymui
Grupių pedagogai

2020 m.

Grupių pedagogai

PEDAGOGINĖ – VADYBINĖ VEIKLA
MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI
Tikslas
Analizuoti
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
amžiaus vaikų
ugdymo procesą,
dalintis darbo
patirtimi, ieškoti

Žingsniai
Mokyklos 2018-2022 m. m. strateginio plano
2018 metais vykdymo analizė.
Mokyklos veiklos programos 2020 m. projektas.
Logopedų, psichologo pirmo pusmečio veiklos
ataskaitos.
Programos „Kimochis“ integravimas į
ikimokyklinio ugdymo programą. Pedagogo ir

Vykdytojas
Direktorius
Pavaduotojas ugdymui

Terminas
2020 m. sausis

Resursai
Situacijos analizė
Programos projektas
Ataskaitos

Pavaduotojas ugdymui
Grupių pedagogai
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būdų darbui
tobulinti.
Apžvelgti
komisijų, grupių
veiklą, teikti
siūlymus darbui
gerinti.

šeimos ryšys įgyvendinant programą.
Stebėsenos ir priežiūros
medžiaga

Elektroninio dienyno sudarymas. Situacijos
analizė.
Pagalbos teikimas specialiųjų poreikių vaikams.
Pagalbos specialistų, grupių pedagogų ir šeimos
siekių dermė siekiant vaiko pažangos.
Informacinių technologijų taikymas
pedagoginiame procese.
Priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių
branda.. Pasiekimai, problemos.
Logopedų, psichologo antro pusmečio veiklos
ataskaitos.
Pasirengimas naujiems mokslo metams.

Pavaduotojas ugdymui

2020 m. kovas

Sveikatos saugojimo kompetencijos ugdymas.
Planavimas, pedagoginio proceso vyksmas.
Mokyklos ugdytinių sveikatos būklės situacijos
apžvalga.

Direktorius
2020 m. gruodis
Pavaduotojas ugdymui
Visuomenės
sveikatos
specialistas

Direktorius
Pavaduotojas ugdymui
Pagalbos specialistai,
pedagogai
Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui
Grupių pedagogai

2020 m. birželis

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

2020 m. rugpjūtis

Tyrimo medžiaga,
metinės veiklos
programos projektas,
situacijos analizė
Stebėsenos ir priežiūros
medžiaga

DARBUOTOJŲ PASITARIMAI
Tikslas
Analizuoti
bendruomenės
veiklą
įgyvendinat

Žingsniai
Auklėtojo padėjėjo funkcijos ir jų vykdymas

Dalyviai
Auklėtojo
padėjėjai

Vykdytojas
Direktorius

Terminas
2020 m. sausis

Resursai
Intelektualiniai

5

veiklos
programą, kitus
įstaigos veiklos
dokumentus,
koordinuoti
veiksmus
siekiant veiklos
rezultatų

Maitinimo organizavimas;Higienos normos
HN/75:2016 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai“ vykdymas.

Auklėtojo
padėjėjai

Dietistas

2020 m. balandis,
rugpjūtis

Stebėsenos ir
priežiūros
medžiaga

Vaikų maitinimo organizavimas: nuo valgiaraščio
sudarymo iki patiekimo vaikams.

Su maitinimo
organizavimu
susijusiems
darbuotojams
Aptarnaujantis
personalas
Pedagogai

Direktorius
Dietistas

2020 m. gegužė

Stebėsenos ir
priežiūros
medžiaga

Direktorius
Dietistas

2020 m. gegužė,
rugsėjis

Stebėsenos ir
priežiūros
medžiaga

Lopšelio-darželio darbas vasaros laikotarpiu.

Aptarnaujantis
personalas
Pedagogai

Direktorius

2020 m. birželis

Situacijos
analizė

Pasirengimas naujiems mokslo metams

Aptarnaujantis
personalas

Direktorius

2020 m. rugpjūtis

Situacijos
analizė

Vaikų sveikatos saugojimas ir stiprinimas

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS VEIKLOS PROGRAMA
Tikslas

Žingsniai

Numatyti tarybos veiklos
programą, analizuoti
įstaigos veiklos programos
dokumentus, teikti siūlymus
darbo tobulinimui.

Mokyklos direktoriaus 2019 m. veiklos vertinimo
siūlymas.
Tarybos veiklos programos 2020 m.
sudarymas.
Metinės veiklos programos 2020 m. projektas.
Mokyklos veiklos 2019 m. ataskaitos svarstymas.
Mokyklos finansų kontrolės 2019 m. ataskaitos aptarimas.

Vykdytojas
Direktorius
Taryba

Terminas
2020 m. sausis

Resursai
Programos,
ataskaitos, kiti
dokumentai

Direktorius
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Informacija apie 2019 m. lapkričio mėn. gautas paramos
lėšas.
Logopedų, psichologo pirmo pusmečio veiklos ataskaitos.
Inovatyvūs metodai mokykloje. Situacijos apžvalga
Analizuoti mokyklos veiklą Priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių branda.
Mokyklos darbo organizavimas vasaros laikotarpiu..
Logopedų, psichologo antro pusmečio veiklos ataskaitos.
Preliminari informacija apie grupių komplektavimą 202009-01.
Informacija apie vykdomus projektus ir rezultatus.
Saugios ir sveikos aplinkos kūrimas situacijos apžvalga,
siūlymai tobulinimui.
Analizuoti įstaigos finansinę Pasirengimas naujiems mokslo metams.
Informacija apie grupių komplektavimą ir prašymų dėl
veiklą, kitus dokumentus
vaikų priėmimo tenkinimą.
Maitinimo organizavimas mokykloje.
Analizuoti mokyklos veiklą, Atestacijos programos projekto svarstymas.
Sveikatos ugdymo projektų vykdymo ataskaitos.
teikti siūlymus darbui
Mokyklos ugdytinių sveikatos būklės apžvalga.
tobulinti

Specialistai
Direktorius
Direktorius

2020 m. birželis

Ataskaita,
Savianalizės
medžiaga

Direktorius

2020 m. rugsėjis

Situacijos
analizė

Direktorius
Pavaduotojas
ugdymui
Sveikatos
specialistas

2020 m. gruodis

Situacijos
analizė, veiklos
dokumentai,
ataskaitos

METODINIAI PASITARIMAI
Tikslas
Skatinti įstaigos pedagogams
dalintis gerąja pedagogine
patirtimi organizuojant
ugdymo procesą

Žingsniai
Lopšelio-darželio pedagogų atviros veiklos:
04, 05, 07, 10, 11 ikimokyklinio ugdymo
grupėse.

Vykdytojas
Pedagogai
J. Anuškevičienė
D. Vabalienė
J. Treinienė
S. Ambrazaitienė
L. Nagrockienė
R. Pinaitienė

Terminas
2020 m. sausis –
gruodis

Resursai
Pedagogų ugdymo
planai, programos ir
kt.
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06 priešmokyklinio ugdymo grupėje:

D. Balčiuvienė

Atvirų veiklų aptarimas.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui, grupių
pedagogai

Pagal planą

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui, grupių
pedagogai

2020 m. spalis

Optimizuoti ugdymo(si)
procesą, inicijuojant modernų
IT panaudojimą.

Metodinis pasitarimas – „Išmanusis ugdymas
šiuolaikiniam vaikui. Patirtis, galimybės,
įžvalgos“.

Pedagogų asmeninių ir
profesinių kompetencijų
stiprinimo , gerosios patirties
dalinimasis.

Metodinė diena – Jurbarko vaikų lopšeliodarželio „Nykštukas“ ir Šilutės lopšeliodarželio „Žibutė“ pedagogų pasidalijimas
gerąja patirtimi.

2020 m. lapkritis

Pedagogų ugdymo
planai, programos,
gerosios patirties
pranešimai
panaudojant IT
išmaniai ugdyti
šiuolaikinės kartos
vaikus.
Pedagogų ugdymo
planai, programos,
gerosios patirties
pranešimai

METODINĖS IŠVYKOS
Tikslas
Darželio ir mokyklų
pedagogams bendrai spręsti
vaikų pažinimo ir ugdymo
problemas, ieškoti būdų vaikų
adaptacijai palengvinti.

Žingsniai
Išvykos į Vytauto Didžiojo ir Naujamiesčio
pagrindinių mokyklų pradinių klasių metodinius
pasitarimus

Dalintis darbo patirtimi, kelti
profesinę kvalifikaciją.

Pedagogų metodinės išvykos į rajono
ikimokyklinėse įstaigose vykstančius
pasitarimus

Vykdytojas
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Priešmokyklinio
ugdymo
pedagogai
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Grupės auklėtojos

Terminas
2020 m.

Resursai
Pokalbiai, vaikų
kūrybos darbai,
programos, pratybų
sąsiuviniai, analizė
diskusijos

Pagal rajono
ikimokyklinių
įstaigų ir
priešmokyklinio ir
ikimokyklinių
ugdymo metodinių
ratelių planą
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Pedagogų kompetencijos ir
kvalifikacijos tobulinimas .

Edukacinė išvyka į Plungės specialiojo ugdymo
centrą. Pažintis su centro sąlygomis ir
teikiamomis paslaugomis vaikams turintiems
autizmo spektro sutrikimų.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Logopedas

2020 m. spalis

Edukacinės
aplinkos stebėjimas

Resursai
Pokalbiai, programos,
priežiūros medžiaga,
vaikų kūrybos darbai,
analizė, įstaigos vaikų
ugdymo(si) pasiekimų
vertinimo tvarka.
Analizė, dalijimasis
patirtimi,
tyrimų
išvados

METODINIO RATELIO SUSIRINKIMAI
Tikslas
Analizuoti ugdymo pokyčius,
dalintis darbo patirtimi,
susipažinti su kolegių grupių
sąlygomis vaikų saviraiškai ir
saviugdai.

Žingsniai
Pirmojo pusmečio ugdymo refleksija.

Vykdytojas
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
Grupių pedagogai

Terminas
2020 m. sausis

Pedagogams bendrai spręsti
vaikų pažinimo ir ugdymo
problemas

Buvusių ugdytinių adaptacija mokykloje
(Vytauto Didžiojo ir Naujamiesčio
pagrindinėse mokyklose)
Dalyvavimas projekte „Sklandus perėjimas iš
darželio į mokyklą“
Pedagogų atsiskaitymas už papildomų valandų
panaudojimą.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Priešmokyklinio
ugdymo pedagogai
Grupių pedagogai,
meninio ugdymo
vadovas,
logopedai,
psichologo
asistentas

2020 m. sausis,
birželis

Vyresniųjų ir priešmokyklinio ugdymo
pedagogų pasitarimas sprendžiant vaikų
pažinimo ir adaptacijos problemas

Vyresniųjų ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

2020 m. gegužė

Analizuoti pedagogų
atsiskaitymo už papildomų
valandų panaudojimą
tikslingumą.

Siekti glaudesnio
bendradarbiavimo tarp
vyresniųjų ikimokyklinio
amžiaus grupių pedagogų ir
priešmokyklinio ugdymo
pedagogų sprendžiant vaikų

2020 m. sausis
birželis

Pedagogų ataskaitos
raštu už papildomų
valandų panaudojimą
pagal
patvirtintą
lopšelio-darželio
,,Nykštukas“
direktoriaus 2018 m.
lapkričio 29 d. įsak.
Nr. V-299
Programos, vaikų
brandumo mokyklai
rodikliai, vaikų
kūrybos darbai,
pokalbiai, tyrimo
medžiaga
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pažinimo ir adaptacijos
problemas.
Darželio ir mokyklos
pedagogams bendrai spręsti
vaikų pažinimo ir ugdymo
problemas
Tikslingas pedagogų
reflektavimas, mokėjimas
kritiškai įsivertinti, analizuoti
ugdymo proceso kokybę ,
siekiant pagerinti vaikams
teikiamų paslaugų kokybę.
Pedagogams bendrai spręsti
vaikų pažinimo ir ugdymo
problemas

Parengiamųjų mokyklai grupių vaikų
brandumas. Pokalbiai su mokyklų pedagogais
apie vaikų vystymąsi.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

2020 m. birželis

Kasmetinės pedagogų profesinės refleksijos
apibendrinimas.
Papildomo ugdymo organizavimas įstaigoje
2020 m.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

2020 m. rugsėjis

Priešmokyklinių ir vyresniųjų ugdymo grupių
ugdytinių pirminis vertinimas

Pedagogams, specialistams
dalintis gerąja patirtimi
šalinant vaikų kalbos
sutrikimus.

Dalyvavimo tarptautiniame prevenciniame
projekte „Vaiko kelias į gražią kalbą“
„Laimingas vaikas“ geroji patirtis

Direktoriaus
2020 m. spalis
pavaduotojas
ugdymui,
2,7,3,6,,8,10 grupių
pedagogai
Logopedai,
2020 m. gegužė
Grupių pedagogai

Priešmokyklinio
ugdymo grupių vaikų
brandumas. Pokalbiai
su mokyklų
pedagogais apie vaikų
vystymąsi.
Pedagogų veiklos
įsivertinimo
dokumentai.

Vaikų pažangos ir
pasiekimo vertinimo
dokumentai.
Projekto medžiaga (
vaikų kūrybos darbai,
stendiniai pranešimai
ir kt.)

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PROGRAMA
Tikslas
Numatyti veiklos programos
renginius
Siekti ugdymo turinio
įgyvendinimo, atsižvelgiant į
tėvų, bendruomenės ir
visuomenės poreikius.
Pedagogų kvalifikacijos
kėlimas, kompetencijų
tobulinimas

Žingsniai
Veiklos programos 2020 m. sudarymas.

Vykdytojas
Taryba

Priešmokyklinių ir ikimokyklinių ugdymo grupių Taryba
metinių ugdymo planų aprobavimas ir siūlymai
tvirtinti direktoriui.

2020 m. rugsėjis

Resursai
Veiklos programa, darbo
analizė, dokumentai
Metiniai ugdymo planai

Mokyklų vadovų ir jų pavaduotojų ugdymui,
ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų,
pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos

2020 m.

Darbo patirtis

Taryba

Terminas
2020 m. sausis
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Ugdymo kokybės gerinimas

Pedagogų kvalifikacijos
kėlimas, kompetencijų
tobulinimas
Skatinti pedagogus kurti
ugdymo priemones tikslingai
taikyti ugdymo procese
Inicijuoti pedagogų gerosios
patirties sklaidą

Analizuoti
pedagogams
ugdymo procesą, tikslingai
reflektuoti, ieškoti būdų ,
metodų iškilusių problemų
sprendimui.

Gerinti edukacines aplinkas
grupėse ir kitose su ugdymu
susijusiuose aplinkose
Analizuoti mokslo metų
programą, projektų vykdymą,
tikslingumą.

tobulinimo programų rengimas Jurbarko švietimo
centrui
Pasirengimas rajoninei ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo pedagogų konferencijai.
Įgyvendinamo metodo „Edukacija kitaip“ reikšmė
ugdymo kokybei.
Pažintis su pedagogų seminarų, kursų medžiaga,
siūlymai darbui gerinti

Taryba

2020 m. vasaris

Taryba

Mokslo metų
eigoje

Pedagogų sukurtų ugdymo priemonių tinkamumo
ugdymo procesui įvertinimas ir teikimas tvirtinti
įstaigos vadovui
Įstaigos pedagogų gerosios patirties sklaida vaikų
ugdymo klausimais respublikinėje ikimokyklinių
įstaigų , Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų
tinklo, Lietuvos ikimokyklinio ugdymo kūno
kultūros pedagogų asociacijos RIUKKPA, šalies
projekto „Olimpinė karta“, šalies ikimokyklinių
įstaigų internetinėse svetainėse.
Apvalus stalas – diskusija „Vaikystė be sienų –
kelias į tobulėjimą“
STEAM projektas veiklų galimybės ir jų nauda
ugdomajame procese.

Taryba

Mokslo metų
eigoje

Taryba

2020 m.
lapkritis

Grupių bei kitų su ugdymu susijusių edukacinių
aplinkų papildymas naujomis ugdymo
priemonėmis.
Mokslo metų programos, projektų įgyvendinimo
analizė.
Pokyčių vertinimas, siūlymai darbo tęstinumui.

Taryba

Mokslo metų
eigoje

Taryba

2020 m. gruodis

Pedagogų darbo patirtis,
vaikų pasiekimų vertinimas,
nauji ikimokyklinio ugdymo
dokumentai
Kursų, seminarų medžiaga
Sukurtos priemonės
interaktyvia lenta
Pedagogų geroji darbo
patirtis

Taryba

Pedagogai diskutuos apie
įtraukiojo ugdymo
veiksmingumo didinimą,
efektyvios veiklos
organizavimą netradicinėje
aplinkoje, orientuojantis į
įvairių skirtybių vaikus, jų
daromą pažangą.
MK, biudžeto, projektų
lėšos
Veiklos programos, projektų
medžiagos analizė
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PERSONALO KOMPETENCIJOS IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMO ORGANIZAVIMAS PAGAL
„JURBARKO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJOS TOBULINIMO IR
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO TVARKOS APRAŠĄ“ BEI MOKYKLOS POREIKIUS
Programa
Kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimas pagal mokyklos
metodinės veiklos programos renginius.
Kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimas pagal rajono
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ratelio veiklos
programos renginius

Dalyviai
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo pedagogai
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

Data
Metų eigoje pagal
metodinės veiklos planą
Metų eigoje

Kompetencijos tobulinimas ir kvalifikacijos kėlimas pagal
PPT veiklos programą
Kvalifikacijos kėlimas LSSMT rengiamuose seminaruose.

Logopedai
Psichologo asistentas
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo pedagogai, vadovai
Pedagogai

Pagal centrų planą

Olimpinė grupė

Pagal projekto planą

Direktorius, pirkimų organizatoriai

2020 m.

Tarptautinė socialinių įgūdžių ugdymo programa ,,Zipio
draugai“
Nuotoliniai mokymai pedagogas.lt

Dalia Balčiuvienė, Edita Tutorienė,
Giedrė Totoraitienė
Pedagogai

2020 m. rugsėjis

Pagal poreikį,
pasikeitus VPĮ
MK lėšos

2020 m.

MK lėšos

Mokymai pedagogams apie vaikų emocinį intelektą

Pedagogai

2020 m.

MK lėšos

WSAFO praktinis taikymas
Mokyklos dokumentų rengimas ir valdymas

Vyr. buhalteris
Sekretorius

2020 m.
2020 m.

SP lėšos
SP lėšos

Elektroninių dokumentų rengimas ir valdymas

Direktorius, sekretorius

2020 m.

SP lėšos

Kompetencijos ir kvalifikacijos kėlimas pagal individualius
pedagogų profesinės raidos planus (atsižvelgiant į pedagogų
refleksiją)
Kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimas pagal projekto
„Olimpinė karta“ ir respublikinės kūno kultūros pedagogų
asociacijos „RIUKKPA“ veiklos planus.
Viešųjų pirkimų įstatymo taikymo aktuali redakcija

Resursai
MK lėšos,
biudžeto lėšos

Pagal tinklo planą
Pagal renginių planą
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Maitinimo organizavimo ir maisto gamybos mokymai

Dietistas, vyr. virėja

2020 m.

SP lėšos

Įmonės darbuotojų ir įstaigos tarnautojų gaisrinės saugos
mokymai

Ūkvedys

2020 m.

SP lėšos

STEM metodikos galimybės ikimokyklinėse įstaigose

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Pedagogai

2020 m.

MK lėšos

Mokymai „Besimokančių darželių tinkle (BDT)“

Pedagogai, pedagogų asistentai,
pagalbos specialistai, pavaduotojas,
direktorius

2020 m.

MK

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PROGRAMA 2020 M.
Lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ 2020 m. sausio 2 d. duomenimis buvo 230 vaikų.
Įstaigos materialiniai resursai: 1 muzikos salė, metodinis, logopedo kabinetas, sporto salė.
Vaikai: specialiųjų ugdymosi poreikių – 8 vaikai, iš jų 7 su dideliais specialiaisiais poreikiais, 1 vaikas turi vidutinius specialiuosius poreikius.
Šiems ugdytiniams pritaikyta ikimokyklinio ugdymo programa.
Socialiai remtini – 11 vaikų, jiems skirtas 50% sumažintas mokestis už išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje, gauna nemokamą maitinimą.
Švietimo pagalbos specialistai: 2 logopedai, psichologo asistentas, meninio ugdymo mokytojas.
Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis: Jurbarko rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriumi, Jurbarko
švietimo centro PPT, Jurbarko seniūnija, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriumi, Jurbarko rajono savivaldybės
sveikatos biuru.
Tikslas
Efektyviai, kokybiškai organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, programų pritaikymą specialiųjų poreikių
ugdytiniams, saugioje ir sveikoje aplinkoje ugdant jų socialinius – emocinius gebėjimus.
Uždaviniai:
1. Organizuoti pagalbą vaikui, pedagogui, vaiko atstovams pagal įstatymą ir rūpintis vaiko socialine gerove.
2. Tęsti saugios ir sveikos aplinkos kūrimą .
3. Taikyti įvairią veiklą turiningo, sveiko, saugaus gyvenimo nuostatų ugdymui ir ugdymui(si).
4. Teikti kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, specialiąją pedagoginę, švietėjišką pagalbą, ugdytiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams).
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SPECIALŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TENKINIMAS
Artimiausi tikslai
Suteikti logopedo, psichologo
pagalbą vaikams su kalbėjimo ir
kalbos bei kitais raidos
sutrikimais
Suteikti logopedo pagalbą
vaikams, turintiems kalbėjimo ir
kalbos sutrikimų.
Suteikti logopedo, psichologo
pagalbą vaikams su kalbėjimo ir
kalbos bei kitais raidos
sutrikimais.
Suteikti logopedo pagalbą
vaikams turintiems kalbėjimo ir
kalbos sutrikimų.

Žingsniai
Vykdytojas
I. ORGANIZACINIS DARBAS
Tėvų supažindinimas su specialiosios
Direktorius
pagalbos teikimu ugdytiniams lopšelyje- Direktoriaus
darželyje ir pedagoginėje –
pavaduotojas
psichologinėje tarnyboje
ugdymui
Logopedas
Psichologo asistentas
Pakartotinis kalbėjimo ir kalbos
Logopedės
sutrikimų turinčių ugdytinių sąrašo
Imeda Čeberkienė
sudarymas ir tvirtinimas.
Indrė Ryliškė
Tėvų supažindinimas su specialiosios
Direktorius
pagalbos teikimu ugdytiniams lopšelyje- Direktoriaus
darželyje ir pedagoginėje –
pavaduotojas
psichologinėje tarnyboje
ugdymui
Logopedas
Psichologo asistentas
Logopedinių, individualių, pogrupinių ir
Logopedės
grupinių programų parengimas,
Imeda Čeberkienė
suderinimas su VGK pirmininku.
Indrė Ryliškė

Terminas
2020 m.
rugsėjis –
gruodis

Darbo analizė,
dokumentai

2020 m. sausio
30 d.

Darbo analizė

2020 m. sausis
– gruodis

Pedagoginės –
psichologinės
tarnybos specialistų
konsultacijos

2020 m.
rugsėjis
Pagal poreikį

Darbo patirtis,
programos

II. SPECIALIOJO UGDYMO KLAUSIMŲ SVARSTYMAS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS POSĖDŽIUOSE
Numatyti veiklos programos
Vaiko gerovės komisijos veiklos
Vaiko gerovės
2020 m. sausis
renginius, siekti efektyvaus,
programos 2020 m. rengimas
komisija
darnaus, kokybiško darbo.

Suteikti logopedo pagalbą
vaikams turintiems kalbėjimo ir
kalbos sutrikimų.

Išklausyti ir analizuoti pedagogų
informaciją apie vaikus turinčius
kalbėjimo ir kalbos bei kitus raidos
sutrikimus.

Vaiko gerovės
komisija

Resursai

Rekomendacijos
Darbo patirtis,
vyriausybės
dokumentai
reglamentuojantys
Vaiko gerovės
komisijos darbą.

2020 m.
rugsėjis –
gruodis
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Kartu su grupių pedagogais, šeima Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų šalinimo
padėti vaikams šalinti kalbėjimo ir programų sudarymas.
kalbos sutrikimus.
Pritaikytų ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programų
sudarymas, derinimas, teikimas tvirtinti
įstaigos vadovui.
Teikti metodines, pedagogines,
Bendradarbiavimas su ugdytinių tėvais
psichologines žinias šeimai.
šalinant kalbėjimo ir kalbos bei kitus
sutrikimus.

Logopedės
Imeda Čeberkienė
Indrė Ryliškė

2020 m.
rugsėjis –
gruodis

Individualios
programos, darbo
analizė

Logopedės
Imeda Čeberkienė
Indrė Ryliškė
Psichologo asistentė
Rita Pocevičiūtė
Grupių pedagogai
Komisijos
pirmininkė
Irena Povilaitienė
Logopedės
Imeda Čeberkienė
Indrė Ryliškė
Psichologo asistentė
Rita Pocevičiūtė
Vaiko Gerovės
komisija, pedagogai

2020 m

Darbo patirtis,
analizė

2020 m.

Pedagoginėspsichologinės
tarnybos specialistų
konsultacijos,
rekomendacijos

2020 m. sausis
2020 m.
gegužė

Darbas su elgesio ir emocijų sunkumų
turinčiais vaikais, pagalba jų šeimoms ir
pedagogams.

Vaiko gerovės
komisija

Mokslo metų
eigoje

Pedagogų
dokumentai,
programos, vaikų
pasiekimų aprašai,
ataskaitos
Vaikų pasiekimų
aprašai, stebėjimo
medžiaga ir kt.

Teikti pedagoginę ir psichologinę
pagalbą vaikams, turintiems
ugdymo (si) sunkumų

Bendradarbiavimas su Pedagoginės –
psichologinės tarnybos specialistais,
atliekant vaikų ugdymo(si) vertinimą,
vaiko brandą ir t.t.

Analizuoti ugdytinių turinčių
specialiųjų ugdymo(si) poreikių
daromą pažangą. Dalintis darbo
patirtimi. Ieškoti būdų darbui
gerinti.
Teikti pedagoginę ir psichologinę
pagalbą vaikams ir jų šeimoms
turintiems elgesio ir emocijų
sutrikimais.
Tęsti emociškai saugios aplinkos
grupėse kūrimą

I ir II pusmečio ugdymo pasiekimų
aptarimas.
Psichologo, logopedo ataskaitos

Ugdymo priemonių, žaislų vaikų
emocinio intelekto ugdymui įsigijimas.

Vaiko gerovės
komisija

2020 m.

Tęsti emociškai saugios aplinkos
grupėse kūrimą

Grupėse įrengti nusiraminimo erdves ,
padedančias vaikams nusiraminti, valdyti

Grupių pedagogai
Direktoriaus

2020 m.

Žaislai, edukacinės
priemonės emocinio
intelekto ugdymui
Žaislai, edukacinės
priemonės emocinio
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Stebėti, analizuoti prevencinių
programų įgyvendinimo svarbą,
ugdant mokinių socialines,
emocines kompetencijas.
Analizuoti 2020 m. programą,
vykdymą, tikslingumą.

emocijas, perprasti įvairias bendravimo
situacijas ir savo reakcijas bei įgyti
geresnę impulsų kontrolę
Prevencinių programų „Zipio draugai“,
„Kimochis“ įgyvendinimas ugdomojo
proceso metu.

pavaduotoja
ugdymui
Vaiko gerovės
komisija

intelekto ugdymui

2020 m. kovas

2020 m. mokslo metų programos
Vaiko gerovės
2020 m.
įgyvendinimo analizė. Ataskaitos
komisija
gruodis
parengimas mokytojų tarybos posėdžiui.
Pokyčių vertinimas, siūlymai darbo
tęstinumui 2021 m.
III. BENDRADARBIAVIMAS SU PEDAGOGAIS, TĖVAIS, SPECIALISTAIS
Suteikti logopedo pagalbą
Išklausyti ir analizuoti pedagogų
Vaiko gerovės
Mokslo metų
vaikams su kalbos ir
informaciją apie ugdytinius jų ugdymo
komisija
eigoje
komunikacijos sutrikimais
(si) problemas
Teikti metodines, pedagogines,
Bendradarbiavimas su ugdytinių tėvais,
Logopedės
Mokslo metų
psichologines žinias šeimai.
šalinant kalbos ir komunikacijos bei kitus Imeda Čeberkienė
eigoje
sutrikimus.
Indrė Ryliškė
Psichologo asistentė
Rita Pocevičiūtė
Teikti pedagoginę ir psichologinę Bendradarbiavimas su PPT specialistais,
Vaiko gerovės
Mokslo metų
pagalbą vaikams, turintiems
atliekant vaikų ugdymo (si) vertinimą,
komisija
eigoje
ugdymo (si) sunkumų.
vaiko brandą ir t.t.
Įtraukti šeimą šalinant vaikų
Įgyvendinant projektą „Vaiko kelias į
Logopedės
2020 m.
kalbos ir komunikacijos
gražią kalbą“ organizuoti edukacinių
Imeda Čeberkienė
gegužė
sutrikimus.
priemonių parodą kartu su šeima.
Indrė Ryliškė
IV. METODINIS DARBAS, KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS
Pedagogų kvalifikacijos kėlimas
Pedagogų kvalifikacijos kėlimas PPT,
Vaiko gerovės
2020 m.
LLA, KPKC organizuojamuose
komisija
seminaruose, kursuose.
Teikti metodinę pagalbą šeimai
Logopedo, psichologo asistento
Logopedas,
2020 m .
straipsniai, patarimai lopšelio-darželio
psichologo
grupių stenduose ir internetiniame
asistentas, Vaiko

Programos,
planavimo
dokumentai, darbo
priežiūros medžiaga
Veiklos programos,
projektų medžiagos
analizė

Darbo analizė

Darbo patirtis,
analizė

PPT specialistų
konsultacijos
Šeimų dailės darbai

Seminarų, kursų
medžiaga
Seminarų, kursų
medžiaga
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Teikti informaciją tėvams

Taikyti efektyvius metodus
šalinant ugdytinių kalbos ir
komunikacijos sutrikimus
Inicijuoti pedagogų gerosios
patirties sklaidą

Vertinimu išsiaiškinti vaikų
savijautą darželio bendruomenėje.
Vertinimu išsiaiškinti vaikų
smulkiosios motorikos
išsivystymo lygį, sudaryti
palankias sąlygas vaikų
smulkiosios motorikos lavinimui
grupinės veiklos metu
Išsiaiškinti priešmokyklinio
amžiaus vaikų foneminio
suvokimo susiformavimo lygį.

puslapyje
Informacija tėvams grupių tėvų
susirinkimuose apie lopšelyje-darželyje
teikiamą pagalbą, vaikams su kalbos ir
komunikacijos sutrikimais.
Dalyvauti tarptautiniame projekto ,,Vaiko
kelias į gražią kalbą“ kvalifikaciniuose
renginiuose.
Dalintis gerąja darbo patirtimi ugdant
specialiųjų poreikių vaikus šalies
ikimokyklinių įstaigų interneto
svetainėje.

gerovės komisija
Grupių pedagogai

Logopedės
Imeda Čeberkienė,
Indrė Ryliškė
Grupių pedagogai
Logopedės
Imeda Čeberkienė
Indrė Ryliškė

V. TIRIAMOJI – ANALITINĖ VEIKLA
„Klausimėlis vaikui“ (klausimynas vaikui Psichologo asistentė
su iliustruotomis užduotėlėmis
Rita Pocevičiūtė
priešmokyklinio amžiaus vaikams „Kaip
aš jaučiuosi darželyje?
Ankstyvojo ir II jaunesniojo amžiaus
Logopedės
vaikų smulkiosios motorikos tyrimas
Imeda Čeberkienė
pagal Kiphardo skalę.
Indrė Ryliškė

2020 m.

Dokumentai, tvarkos

2020 m.

Projekto vykdymo
medžiaga, analizė

2020 m.

Darbo patirtis

2020 m. kovas/ Tiriamosios veiklos
balandis
apibendrinta
medžiaga
2020 m.
gegužė
spalis

Tiriamosios veiklos
apibendrinta
medžiagas

2020 m.

Tiriamosios veiklos
apibendrinta
medžiaga

Vadovautis LR vyriausybės ir
švietimo mokslo ministro
įstatymais ir dokumentais

Logopedės
Imeda Čeberkienė
Indrė Ryliškė
VI. PREVENCINĖ VEIKLA
Pažintis su LR švietimo ir mokslo
Vaiko gerovės
ministerijos dokumentais
komisija
reglamentuojančiais prevencinį darbą

2020 m.

Švietimo
ministerijos,
vyriausybės
dokumentai

Teikti grupių bendruomenėms
pagalbą prevencijos klausimais.

Tiksliniai susirinkimai smurto, patyčių,
elgesio, problemoms spręsti.

2020 m.

Priešmokyklinio amžiaus vaikų
foneminio suvokimo lygio tyrimas.

Grupių pedagogai
Psichologas
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Sudaryti sąlygas kiekvienam
mokiniui nuolat dalyvauti bent
vienoje prevencinėje programoje.

Ugdyti visų bendruomenės narių
toleranciją, pakantumą, gebėjimą
suprasti vieni kitus.
Skleisti socialinio, emocinio
ugdymo kultūrą bendruomenėje
Tapti aktyviais „Veiksmo savaitės
be patyčių“ dalyviais. įsijungti į
įvairias veiklas, padėti kasdien
stabdyti patyčias
Teikti bendruomenei metodinę
pagalbą prevencinio darbo
klausimais

Pedagogų kompetencijos ir
kvalifikacijos tobulinimas

Prevencinių programų: tarptautinė
socialinių įgūdžių ugdymo programa
„Zipio draugai“ įgyvendinimas
(priešmokyklinio amžiaus vaikams).
Ikimokyklinio amžiaus vaikams –
„Kimochis“
Tarptautinė tolerancijos diena
Respublikinė akcija „Priimk draugą po
skėčiu“.
Gerumo savaitė „Tik meilė atveria į širdį
kelią“
Respublikinė Akcija „Savaitė be patyčių“

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

2020 m.

Pedagogų darbo
dokumentai,
priežiūros medžiaga

Grupių pedagogai

2020 m.
lapkritis

Vykdytų renginių
medžiaga

Vaiko gerovės
komisija
Grupių pedagogai

2020 m.
gruodis
2020 m. kovas

Vykdytų renginių
medžiaga
Vykdytų veiklų
medžiaga

VII. ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA
Švietėjiška veikla bendruomenei:
Vaiko gerovės
2020 m.
Lankstinukai, paskaitos, individualūs
komisija
pokalbiai, straipsniai, patarimai
prevencinio darbo klausimais
bendruomenės susirinkimų metu,
internetinėje svetainėje.
Kelti kvalifikaciją krizių valdymo
Vaiko gerovės
2020 m.
klausimais
komisija
VIII. BENDRADARBIAVIMAS SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS

Darbo patirtis,
analizė

Kvalifikacijos
renginių medžiaga
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Atkreipti visuomenės dėmesį
ikimokyklinio, priešmokyklinio
ugdymo svarbą, skatinti
bendruomenės narių aktyvumą,
siekti įstaigos veiklos viešumo.

Bendradarbiavimas su socialiniais
partneriais vykdant prevencinį darbą
įstaigoje (policijos komisariatas,
priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, pirminės
sveikatos priežiūros centras, IĮ J.
Meškausko „Medenta“, Jurbarko rajono
savivaldybės sveikatos biuru vykdant
įvairią prevencinę veiklą:
Edukacinės išvykos
Rytmečiai, popietės
Piešinių parodos
Filmų, skirtų prevencinėmis temomis
peržiūra.

Vaiko gerovės
komisija

2020 m.

IX. VEIKLA BENDRUOMENĖJE KRIZIŲ PREVENCIJOS KLAUSIMAIS
Vadovautis LR vyriausybės ir
Pažintis su naujais dokumentais.
Vaiko gerovės
2020 m.
švietimo ministerijos įstatymais ir
komisija
dokumentais
Suteikti šeimai, pedagogams žinių
krizių prevencijos klausimais

Vykdyti švietėjišką veiklą
bendruomenėje krizių, prevencijos
klausimais
Ekstremalių krizinių situacijų sprendimas

Vaiko gerovės
komisija

2020 m.

Vaiko gerovės
komisija

Esant reikalui

Darbo patirtis

Švietimo
ministerijos, LR
vyriausybės
dokumentai
Metodinė medžiaga

TIRIAMOJI – ANALITINĖ VEIKLA. VEIKLOS VERTINIMAS. ĮSIVERTINIMAS
Vertinimu grįsti įstaigos veiklos Vaikų adaptacijos tyrimas 1, 12, 9, 11 grupėse
strategiją, numatyti problemas,
pokyčius, veiklas, kurias reikia
tobulinti, atskleisti kiekvieno
įstaigos nario indėlį į įstaigos
veiklos rezultatus
Vertinimu išsiaiškinti
Klausimynas tėvams „Ar saugu vaikams
prevencinių programų
darželyje“!

Grupių pedagogai
Psichologasasistentas

2020 m. lapkritis

Tyrimo ,
priežiūros
apibendrinta
medžiaga,

Vaiko gerovės
komisija

2020 m. spalisgruodis

Apibendrinta
medžiaga
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tikslingumą
Metinės veiklos programos 2020 m. vykdymo
analizė.
Išsiaiškinti vaikų emocinę
savijautą darželyje
Išsiaiškinti ugdytinių
smulkiosios motorikos įgūdžius

„Klausimėlis vaikui“ (klausimynas vaikui su
iliustruotomis užduotėlėmis priešmokyklinio
amžiaus vaikams) „Kaip aš jaučiuosi darželyje?”
Smulkiosios motorikos tyrimas pagal Kipchardo
skalę.

Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Psichologo asistentė
Rita Pocevičiūtė

2020 m. lapkritis

Apibendrinta
medžiaga

2020 m. kovasbalandis

Apibendrinta
medžiaga

Logopedės
Imeda Čeberkienė
Indrė Ryliškė

2020 m. gegužėspalis

Apibendrinta
tyrimų medžiaga
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PAGALBOS ŠEIMOMS, KURIŲ VAIKAI NELANKO UGDYMO ĮSTAIGOS, VEIKLOS
PROGRAMA
Žingsniai

Tikslas

Skatinti šeimų, kurių
vaikai nelanko darželio,
domėjimąsi vaikų
ugdymu, branda, ieškoti
bendrų sąlyčio taškų,
padedančių vaikui
tobulėti. Šeimai rasti
atsakymus į vaikų
ugdymo klausimus.
Numatytos įvairios
plėtojimo su šeima
formos, siekiant
išnaudoti visus galimus
bendradarbiavimo
būdus.

Terminas

Vykdytojas

Atvirų durų dienelės lopšelyjedarželyje:
pažintis su lopšeliu-darželiu,
sąlygomis vaikų ugdymui,
saviraiškai;
pažintis su ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo grupių
aplinka, sudarytomis ugdymo
sąlygomis, programomis.
Dalyvavimas lopšelio-darželio
renginiuose:
Užgavėnių šventėje;
Respublikiniame ikimokyklinių
įstaigų vaikų sporto renginyje
„Mažųjų žaidynės 2020“;
Vasaros šventėje, skirtoje
tarptautinei vaikų gynimo dienai
paminėti.
Šviečiamasis darbas:
Konsultacijos įvairiais
pedagoginiais, psichologiniais
klausimais.

2020 m. birželis

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
grupių
auklėtojos

2020 m. vasaris
2020 m. balandis

Direktorius,
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
Grupių
auklėtojos

Informacijos teikimas apie
lopšelio-darželio bendruomenės
veiklą internetiniame darželio
puslapyje, informaciniuose
stenduose

2020 m.

2020 m. birželis
Pagal poreikį

Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Psichologas
Logopedas
Puslapio
kūrimo grupė
Redakcinė
kolegija

EDUKACINIŲ APLINKŲ TOBULINIMO PROGRAMA
Tikslas
Žingsniai
Gerinti ugdymo
Grupių aprūpinimas ugdymo
aplinką grupėse ir
priemonėmis (popierius, įvairios
kitose su ugdymu
dailei skirtos priemonės ir kt.)
susijusiose aplinkose
Saugios ir sveikos
aplinkos kūrimo
tęstinumas

Terminas
1/mėn.

Lauko edukacinių erdvių
atnaujinimas

2020 m. gegužė

Ugdymo priemonių įsigijimas vaikų
eksperimentavimo, tyrinėjimo
plėtojimui.

2020 m.
balandis

Lėšos
350,00
Eur/mėn.
Spec.
programų
lėšos
Spec.
programų,
MK, SPL,
parama
3000,00 Eur
2000,00 Eur
MK
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Ugdymo priemonių, žaislų
įsigijimas emociniam vaikų
intelektui ugdyti
Sportinio inventoriaus įsigijimas
fiziniam vaikų ugdymui

2020 m. spalio –
lapkričio mėn.

500,00 Eur
MK

2020 m. kovas

Sveikatinimo
programų
600 Eur

ŪKINĖ VEIKLA
Tikslas
Kurti
saugią
aplinką,
turtinti
materialinę
bazę

Žingsniai
Teritorijos medžių genėjimas

Vykdytojas
Ūkvedys

Terminas
2020 m. kovas

Teritorijos gėlynų ir želdinių
tvarkymas
Stogo remontas

Ūkvedys

2020 m. gegužė.

Ūkvedys

2020 m. balandis

Oro kondicionavimo sistema

Ūkvedys

2020 m. birželis

Pastatų šiltinimo darbų tęsimas Direktorius
Ūkvedys
Priešgaisrinės saugos
Ūkvedys
priemonių atnaujinimas
Virtuvės apyvokos reikmenų
Ūkvedys
įsigijimas
Rankšluosčių, patalynės
Ūkvedys
įsigijimas

2020 m. balandis
2020 m. birželis
2020 m. birželis
2020 m. birželis

Resursai
200 Eur
SPL
28000 Eur
SBL
SPL SBL
10000 Eur
SPL. SPL
25000 Eur
SBL
500 Eur
SP
300 Eur
SP
1000 Eur
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DARBO PRIEŽIŪRA
Terminas

Resursai

Kur bus analizuojama?

Tikslas

Žingsniai

Stebėti,
analizuoti ir
vertinti
pedagogų ir
viso personalo
veiklą, siekiant
ikimokyklinį ir
priešmokyklinį
ugdymą
reglamentuojan
čių dokumentų,
įstaigos veiklos
programos
įgyvendinimo

Vaikų pasiekimų vertinimas (pagal
įstaigoje nustatytą tvarką)

Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

2020 m. sausis,
gegužė

Pedagoginės veiklos
dokumentai

Individualiai,
metodinio ratelio
susirinkime, mokytojų
tarybos posėdyje

Ugdymo strategijų taikymas
ugdymo procese (formos, būdai,
metodai)

Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

2020 m. balandis
spalis, lapkritis

Individualiai, mokytojų
tarybos posėdyje

Įstaigos sveikatos ugdymo
programos ,,Sveikatos ABC“
programos ir prevencinių ugdymo
programų („Zipio draugai“ ir
„Kimochis“ integravimas į ugdymo
procesą (pagal įstaigoje nustatytą
tvarką)

Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

2020 m. lapkritis,
gruodis

Programos, edukacinė
aplinka, veiklos
stebėjimo medžiaga,
vaikų darbai,
pokalbiai su
pedagogais
Stebėjimo medžiaga,
pedagoginės veiklos
dokumentai

Pedagogų siekiančių aukštesnės
kvalifikacinės kategorijos darbo
priežiūra

Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Direktorius
Pavaduotojas
ugdymui
Pagalbos
specialistai
Pedagogai

2020 m. sausis,
gegužė

Stebėjimo medžiaga,
pedagoginės veiklos
dokumentai

Individualiai, atestacijos
komisijos posėdyje

2020 m. vasaris,
kovas

Stebėjimo medžiaga,
pedagoginės veiklos
dokumentai

Individualiai, Mokytojų
tarybos posėdyje

Pagalbos teikimas specialiųjų
poreikių vaikams. Pagalbos
specialistų, grupių pedagogų ir
šeimos siekių dermė siekiant vaiko
pažangos.

Vykdytojas

Individualiai, mokytojų
tarybos posėdyje, Vaiko
gerovės posėdyje
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Pedagoginio darbo priežiūra:
1. Vaikų adaptacija 01, 02, 07, 12
grupėse

Direktorius,
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

2020 m.
rugsėjis –
lapkritis

Veiklos stebėjimas,
priežiūros medžiaga,
tyrimo medžiaga,
pokalbiai su grupės
komanda, tėvais

Individualiai, mokytojų
tarybos posėdyje

Kompetentingas,
orientuotas į vaiko pasiekimus
ugdymo turinio planavimas

Direktorius,
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

2020 m. vasaris,
kovas, rugsėjis,
spalis

Individualiai, mokytojų
tarybos posėdyje

Naujai priimtų pedagogų priežiūra,
pagalba.

Direktorius,
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

2020 m. metų
eigoje

Ikimokyklinio amžiaus vaikų
pažangos pasiekimų vertinimas
skaitmenine pasiekimų vertinio
programa.
Pasirengimas naujiems mokslo
metams. Darbo organizavimas.

Direktorius,
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Direktorius

2020 m. gegužės
mėn.

Vaikų maitinimo organizavimas
mokykloje
Sanitarinių higieninių reikalavimų
vykdymas

Direktorius
Dietistas

2020 m. balandis,
rugpjūtis

Planavimo
dokumentai, stebėjimo
medžiaga, vaikų
darbai, trumpalaikių
planų refleksija
Planavimo
dokumentai, stebėjimo
medžiaga, vaikų
darbai, trumpalaikių
planų refleksija
Individualūs vaikų
segtuvai, jų
aktualumas,
informatyvumas
Lopšelio-darželio
edukacinių erdvių
parengimas naujiems
mokslo metams
Maisto gamybos,
dalinimo vietos,
situacijos analizė

Sveikatos saugojimo kompetencijos Direktorius
ugdymas. Planavimas, pedagoginio Direktoriaus
proceso vyksmas.
pavaduotojas
ugdymui

2020 m. rugsėjis

2020 m. gruodis

Individualiai

Individualiai su
mokytojais
Mokytojų tarybos
posėdyje individualiai
su pedagogais.
Gamybiniame
pasitarime,
Individualiai,
Administracijos
susirinkime

Planavimo
Mokytojų tarybos
dokumentai, stebėjimo posėdyje individualiai
medžiaga
su pedagogais.
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RENGINIAI
Tikslas
Puoselėti etnokultūros tradicijas,
ugdyti vaikų pilietiškumo,
socializacijos bei saugios
gyvensenos įgūdžius ir nuostatą,
skatinti vaikų kūrybiškumą,
saviraišką įvairių renginių metu.

Žingsniai
Atsisveikinimo su Kalėdine eglute šventė
„Trijų karalių belaukiant“.
Visuotinė pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes
liudija“, sausio 13-ajai paminėti.

Vykdytojas
Meninio ugdymo mokytoja
Grupių pedagogai
Lopšelio-darželio
bendruomenė

Terminai
2020 m. sausio 6 d.

Šventinis rytmetis „Mūsų mažos širdelės, tau
Lietuva“ vasario 16-ajai Lietuvos Nepriklausomybės
dienai paminėti.
Lietuvių kalbos dienų 2020 m renginiai (pagal atskirą
planą)

Meninio ugdymo mokytoja

2020 m. vasario 14 d.

Grupių pedagogai
Specialieji pedagogai
Meninio ugdymo mokytoja
Tėvai savanoriai
Meninio ugdymo mokytoja
Grupių pedagogai
Grupių pedagogai

2020 m.
vasaris/kovas

2020 m. kovas

Atsisveikinimo su darželiu šventė
„Lik sveikas darželi!“

Grupių pedagogai
Meninio ugdymo mokytoja
Meninio ugdymo mokytoja
Grupių pedagogai.
Sveikatos stiprinimo darbo
grupė
Direktorius
direktoriaus pavaduotojas
ugdymui
Pedagogai
Priešmokyklinio ugdymo
pedagogai

Vaikų šventė „Vaikystės spalvos“, skirta tarptautinei

Meninio ugdymo mokytoja

2020 m. birželio 1 d.

Užgavėnių šventė „Žiema, žiema, bėk iš kiemo!“
Renginys kovo 11-ajai paminėti „Lietuva – tai mes!“
Pavasario šventė „Mano mažos rankelės puošia
darželio kiemelį“, skirta Žemės dienai paminėti.
Velykinis rytmetis „Rid, rid, rid margi margučiai“
Šalies ikimokyklinio amžiaus vaikų sporto renginys
„Mažųjų žaidynės 2020“
Lopšelio-darželio bendruomenės šventė „Graži mūsų
šeimynėlė“, skirta tarptautinei šeimos dienai paminėti

2020 m. sausio 13 d.

2020 m. vasario 25 d.
2020 m. kovo 10 d.

2020 m. balandžio10
2020 m. balandžio
2020 m. gegužė

2020 m. gegužės 29 d.
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vaikų gynimo dienai paminėti

Grupių pedagogai

Rugsėjo 1-osios šventė.
„Vėl nykštukų pilnas kiemas“
Rudens džiaugsmų savaitė:
Sveikatos diena lopšelyje-darželyje „Mažųjų
sveikuoliukų ABC“;
Sveiko maisto diena lopšelyje-darželyje „Gyventi
sveikai smagu – prisijunk ir tu“;
Fizinio aktyvumo diena „Judėjimas – žvalumo
vitaminas“;
Meninės raiškos diena „Kūrybinės Rudenėlio
dirbtuvės“, (grupių bendruomenės kurs įvairius
eksponatus iš gamtinės medžiagos);
Rudens šventė „Rudenėlis tyliai barsto lapelius, aukso
patalėliais kloja takelius“.
Tarptautinės mokytojo dienos paminėjimas

Grupių pedagogai
Meninio ugdymo mokytoja

Darbo grupė

2020 m. spalio 5 d.

Popietės „Lai šildo žvakelės vėles artimų“

Grupių pedagogai

2020 m. spalio 31 d.

Žibintų šventė

2020 m. lapkritis

Advento vakaras „Uždekime gerumo ugnelė širdyse“

Meninio ugdymo mokytoja
Grupių pedagogai
Meninio ugdymo mokytoja
Grupių pedagogai
Meninio ugdymo mokytoja

Susitikimai su Kalėdų Seneliu „Sužibo Kalėdų
žvaigždelė“

Meninio ugdymo mokytoja
Grupių pedagogai

Respublikiniai ir rajoniniai renginiai, projektai

Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui
Grupių pedagogai
Sveikatos stiprinimo,
olimpinio ugdymo grupės
Jolita Treinienė

Eglutės įžiebimo šventė „Nykštukų slėnyje“

Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto
„Mažųjų žaidynės 2020“
Dalyvavimas Lietuvos futbolo federacijos inicijuoto
projekto „Futboliukas“ renginiuose

2020 m. rugsėjo 1 d.
2020 m. spalis

Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui
Grupių pedagogai
meninio ugdymo mokytojas
Vaikai, tėvai, pedagogai

2020 m. gruodžio 7 d.
2020 m. gruodžio 12
d.
2020 m. gruodis
2020 m.
sausis/gruodis
2020 m. sausis/kovas
2020 m.
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Projektas „ Olimpinė karta“
Respublikinės ikimokyklinių įstaigų asociacijos
renginiai;
akcija „Judrūs vaikai – gamtos draugai“
akcija „Rieda ratai rateliukai“
akcija „Sportuojantis koridorius“
Ikimokyklinukų žiemos olimpiada 2020
Trikrepšio festivalis-2020
Veiksmo savaitė „BE PATYČIŲ 2020“
Tarptautinė tolerancijos diena
Akcija „Apkabink, draugą“
Renginiai pagal įstaigos sveikatinimo ir olimpinio
ugdymo projektus
Antikorupcijos renginiai
Žaidimų rytmetis priešmokyklini ugdymo grupių
ugdytiniams „Kaip įveikti nesąžiningumą?“
Rajoninis lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkursas
„Tramtatulis“

Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui
Sveikatos stiprinimo ir
olimpinio ugdymo grupės

2020 m.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui
Grupių pedagogai
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui
Grupių pedagogai
Sveikatos stiprinimo ir
olimpinio ugdymo grupės

2020 m. kovas

Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui
grupių pedagogai
Meninio ugdymo mokytoja

2020 m. gruodis

2020 m.

2020 m. lapkritis

2020 m.
balandis/lapkritis

2020 m.

PARODOS
Tikslas

Žingsniai
Meninė, pramoginė veikla lauke – „Kuriantis vaikas –
laimingas vaikas“ (piešimas ant sniego).
Kūrybinių darbų paroda
„Augsim ir puošim savo žemelę, visad mylėsim gimtą
šalelę“.
Velykinio medžio kūrimas

Vykdytojas
Grupių pedagogai

Terminas
2020 m. sausis

Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui
Grupių pedagogai
R. Birgiolienė

2020 m. vasaris

2020 m. balandis
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Mažojo menininko diena Nykštukų kūrybos salelėje –
„Aš mažas, bet galiu“
„Kūrybinės Rudenėlio dirbtuvės“, (grupių
bendruomenės kurs iš gamtinės medžiagos eksponatus)
tema – „Mes gamtos vaikai“
Vaikų kūrybinių darbų paroda „Jei sportuosi, būsi
sveikas ir žvalus!“
Kūrybinės „nykštukų“ dirbtuvėlės“, (grupių
bendruomenės kurs iš įvairių medžiagų kalėdinius
žaisliukus eglutei, grupei papuošti ).

G. Totoraitiernė
E. Tutorienė
Grupių pedagogai

2020 m. birželis

Sveikatos stiprinimo , olimpinio
ugdymo grupės
Grupių bendruomenės

2020 m. spalis

2020 m. rugsėjis

2020 m. gruodis

RYŠIŲ SU ŠEIMA VEIKLOS PROGRAMA
Tikslas
Skatinti šeimų domėjimąsi
vaikų branda, ieškoti bendrų
sąlyčio taškų, padedančių
vaikui tobulėti šeimai – rasti
atsakymus į vaikų brandos
klausimus.

Žingsniai
Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų branda.
Patyčių stebėsenos grupėse aptarimas.
Priešmokyklinio ugdymo grupių tėvų susirinkimai:
Priešmokyklinis ugdymas, jį reglamentuojantys dokumentai.
Priešmokyklinio ugdymo programa. Ugdymo aplinka.
Vaikų maitinimo organizavimas įsigaliojus naujam „Vaikų
maitinimo organizavimo tvarkos aprašui.“
Papildomo ugdymo organizavimas 2020 m.
Pirmojo pusmečio ugdymo pasiekimai.
Patyčių stebėsenos grupėse aptarimas.
Grupės mikroklimato aptarimas. „Įvairios atsparumo stresui ir
emocijų valdymo situacijos“.
Antrojo pusmečio ugdymo pasiekimai.
Patyčių stebėsenos grupėse aparimas.

Terminas
2020 m. gegužė
2020 m. rugsėjis

Vykdytojas
Priešmokyklinio
ugdymo pedagogai
Priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

2020 m. gruodis

2020 m. gegužė

Ikimokyklinio ugdymo
pedagogai
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Ikimokyklinio ugdymo grupių tėvų susirinkimai:
Pažintis su įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa ir
ikimokyklinį ugdymą reglamentuojantys dokumentai.
Ikimokyklinio ugdymo grupių aplinka.
Vaikų sveikatos stiprinimas (grūdinimas).
Vaikų maitinimo organizavimas įsigaliojus naujam „Vaikų
maitinimo organizavimo tvarkos aprašui.“
Papildomo ugdymo organizavimas 2020 m.
Pirmojo pusmečio ugdymo pasiekimai.
Patyčių stebėsenos grupėse aparimas.
Grupės mikroklimato aptarimas. „Įvairios atsparumo stresui ir
emocijų valdymo situacijos“.
Sutartys su tėvais dėl ugdymo ir kt. klausimų
Plėtoti įvairias ryšių su šeima
formas, siekiant išnaudoti
visas galimas
bendradarbiavimo būdus,
tenkinant vaiko ir šeimos
poreikius.

2020 m. rugsėjis

Ikimokyklinio ugdymo
pedagogai

2020 m. gruodis

Priimant ugdytinį į
įstaigą
Metų eigoje

Direktorius

Metų eigoje

Grupių pedagogai

Nuolat

Grupių pedagogai

Šeimų ir savanorių pagalba rengiantis įvairiems renginiams,
grupės aplinkos kūrimui ir kt.
Tėvų dalyvavimas ugdymo procese (išvykos į darbovietes, įvairių.
profesijų tėvų dalyvavimas grupės ugdymo procese ir kt.).
Bibliotekėles tėvams ir vaikams papildymas grupėse.

Pagal renginių planą

Grupių pedagogai
savanoriai
Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui
Tėvai

Psichologo, logopedų konsultacija šeimoms įvairias vaikų raidos
klausimais.
Grupių pedagogų individualūs pokalbiai su ugdytinių tėvais apie
vaiko ugdymo (si) pasiekimus

Metų eigoje

Informacijos apie įstaigos veiklą, pasiekimus, problemas
skleidimas ir patarimai:
Lopšelio-darželio interneto svetainėje.
Stenduose
Šviečiamasis darbas grupėse straipsniais tėvų lentose,
lankstinukais, atmintinėmis.
Pokalbiai su tėvais įvairiais ugdymo, sveikatos ir kt. klausimais.

Pagal grupių darbo
planus
Metų eigoje

Metų eigoje pagal
individualius
susitikimų
susitarimus

Darbo grupė
Grupių pedagogai

Logopedai,
psichologas
Grupių pedagogai ir
kiti specialistai
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BENDRUOMENĖS TRADICIJŲ KŪRIMO PLANAS
Tikslas
Siekti suburti bendruomenę
sutelktai, kūrybiškai.
Siekti užsibrėžtų prioritetų
įgyvendinimo, išryškinti
įstaigos veiklos savitumą.

Žingsniai
Vykdytojas
Rašyti įstaigos veiklos metraštį, rinkti jos veiklos medžiagą Metraščio rašymo darbo
(nuotraukas, vaizdajuostes ir kt.).
grupė

Terminas
Metų eigoje

Atsisveikinimo su eglute šventė ,,Trijų karalių belaukiant

Meninio ugdymo mokytojas
Grupių pedagogai

2020 m. sausio 6 d.

Akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija“, skirta Laisvės gynėjų
dienai paminėti

Grupių pedagogai

2020 m. sausio 13 d.

Šventinis rytmetis, „Mūsų mažos širdelės, tau Lietuva“
vasario 16-ąjai Lietuvos Nepriklausomybės dienai
paminėti

Meninio ugdymo mokytoja

2020 m. vasario 14 d.

Užgavėnių šventė ,,Žiema, žiema bėk iš kiemo!“

Meninio ugdymo mokytoja

2020 m. vasario 25 d.

Respublikinės ikimokyklinių įstaigų vaikų sporto žaidynės
„Mažųjų žaidynės-2020“

Sveikatos stiprinimo ir
olimpinio ugdymo grupės

2020 m. balandis

Lopšelio-darželio bendruomenės šventė „Graži mūsų
šeimynėlė“, skirta tarptautinei šeimos dienai paminėti

Lopšelio-darželio
bendruomenė

2020 m. gegužė

Vaikų šventė „Vaikystės spalvos“, skirta tarptautinei vaikų
gynimo dienai paminėti

Meninio ugdymo mokytoja
Grupių pedagogai

2020 m. birželis

Rugsėjo 1-osios šventė „Vėl nykštukų pilnas kiemas“

Darbo grupė

2020 m. rugsėjo 1 d.

Rudens šventė „Rudenėlis tyliai barsto lapelius, aukso
patalėliais kloja takelius.“

Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui, meninio ugdymo
mokytojas

2020 m. rugsėjis/spalis

Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė „Nykštukų slėnyje“

Grupių pedagogai
Meninio ugdymo mokytojas

2020 m. gruodžio 7 d.
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Adventinės – kalėdinis vakaras „Uždekime gerumo ugnelę
širdyse“

Grupių pedagogai
Meninio ugdymo mokytojas

2020 m. gruodžio 12 d.

Susitikimai su Kalėdų Seneliu

Direktorius, direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

2020 m. gruodis
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BENDRAVIMO SU VISUOMENE IR SOCIALINIAIS PARTNERIAIS PROGRAMA
Lopšelis-darželis bendradarbiauja su jo veiklai darančiais įtaką juridiniais ir fiziniais asmenimis (švietimo, kultūros, sveikatos, vaikų teisių
apsaugos, maisto ir veterinarine tarnyba ir kt. institucijomis).
Su Jurbarko rajono savivaldybės administracija, švietimo, kultūros ir sporto skyriumi, socialinės paramos skyriumi ir kitais skyriais
bendradarbiavimas vyksta dialogo pagrindu; vyksta dalykinis, informacinis bendradarbiavimas, gautų rezultatų aptarimas. Lopšelis-darželis rengia
pasiūlymus, teikia savo nuomonę. Bendradarbiavimas su ugdymo įstaigomis ir kitais socialiniais partneriais vyksta pagal pasirašytose sutartyse
numatytas sritis, sąlygas.
Tikslas
Atkreipti visuomenės
dėmesį
ikimokyklinio,
priešmokyklinio
ugdymo svarbą,
skatinti
bendruomenės narių
aktyvumą, siekti
įstaigos veiklos
viešumo.

Žingsniai
Informacijos apie veiklas su
bendradarbiavimo partneriais teikimas
įstaigos internetiniame puslapyje.
Bendradarbiavimo su pradinių klasių
pedagogais plėtojimas.
Darželio ugdytinių dalyvavimas miesto
renginiuose.
Ugdytinių darbų parodos:
Jurbarko viešosios bibliotekos vaikų
skyriuje
Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos švietimo, kultūros ir
sporto skyriuje
Jurbarko švietimo centro PPT
Atviri renginiai:
Šalies ikimokyklinių įstaigų vaikų
sporto žaidynės „Mažųjų žaidynės
2020“
Bendradarbiavimas su Jurbarko rajono
savivaldybės sveikatos biuru vaikų
sveikatos klausimais

Vykdytojas
Darbo grupė

Terminas
Kas ketvirtį

Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui
Direktorius
Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui
Direktoriaus pavaduotojas
ugdymui, pedagogai

Pagal bendradarbiavimo
su mokyklomis planą

Direktorius

2020 m. balandis

Direktorius
Grupių pedagogai

2020 m.

Resursai
Parama
Intelektualiniai
Sp. programos

2020 m.

32

Rašyti straipsnius apie įstaigos veiklą į
rajono laikraštį „Šviesa”, „Mūsų
laikas“, informaciniame leidinyje
„Švietimo naujienos“ ir kt.

Direktorius

Metų eigoje pagal
renginių vyksmą

Bendradarbiavimas su socialiniais
partneriais (Policijos komisariatu,
Jurbarko viešosios bibliotekos vaikų
skyriumi, priešgaisrine gelbėjimo
tarnyba ir kt.) pagal pasirašytas
bendradarbiavimo sutartis ir jose
numatytas veiklas.

Direktorius pavaduotojas
ugdymui

Pagal grupių ugdančios
veiklos planų terminus

GYVENTOJŲ INFORMAVIMO APIE IKIMOKYKLINĮ IR PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ PROGRAMA
Tikslas
Teikti
informaciją
apie
ikimokyklinį ir
priešmokyklinį
ugdymą,
programas,
sąlygas

Žingsniai

Terminas

Vykdytojas

Resursai

Šeimų, nelankančių ikimokyklinės įstaigos,
dalyvavimas atviruose renginiuose.

Pagal renginių vykdymo
planą

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

Susitikimai-popietės su naujai pradėsiančių
lankyti darželį ugdytinių tėveliais

2020 m. birželis

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui,
grupių pedagogai

Lopšelio-darželio internetiniame puslapyje
teikti informaciją apie įstaigos veiklą,
ugdymo programas, papildomą ugdymą ir kt.

2020 m. sausis papildant
metų eigoje pagal
pokyčius ir poreikį

Programos, darbo patirtis,
dokumentai,
reglamentuojantys
ikimokyklinį ir
priešmokyklinį ugdymą.

Grupė, atsakinga už
internetinį puslapį

VISUOTINIAI BENDRUOMENĖS NARIŲ SUSIRINKIMAI
Tikslas

Žingsniai

Terminas

Vykdytojas

Resursai

33

Siekti įstaigos
veiklos viešumo,
sutelktumo,
įgyvendinant
numatytus
uždavinius.

Ūkinė -finansinė veikla
2019 m.
Supažindinimas su
2020 m. sąmata.

2020 m. kovas

Direktorius

Sąmata, finansiniai dokumentai.

BENDRADARBIAVIMAS SU MOKYKLOMIS
Tikslas
Padėti vaikui adaptuotis
naujoje aplinkoje. Darželio ir
mokyklos pedagogams
bendrai spręsti vaikų pažinimo
ir ugdymo problemas
Padėti pedagogams geriau
organizuoti ugdymo ir
mokymo procesą ieškoti naujų
būdų spręsti pereinamumo
problemą
Bendrai spręsti vaikų
pažinimo ir ugdymo,
adaptacijos problemas

Žingsniai
Bendradarbiavimas su Vytauto
Didžiojo ir Naujamiesčio
progimnazijų pradinių klasių
pedagogais

Padėti ugdytiniams įveikti
baimės jausmą, padėti
pasijusti svarbiam,
reikšmingam ir laukiamam
mokykloje

Pažintinės ekskursijos būsimiesiems
mokiniams į Vytauto Didžiojo ir
Naujamiesčio progimnazijas.

Dalyvavimas pamokose ir
paruošiamųjų mokyklai grupių
ugdančios veiklos valandėlėse

Bendri metodiniai pasitarimai

Vykdytojas
Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui
Priešmokyklinių
ugdymo grupių
pedagogai
Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui
Priešmokyklinių
ugdymo grupių
pedagogai
Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

Terminas
2020 m.
sausis, gruodis

Priešmokyklinių
ugdymo grupių
pedagogai

2020 m. gegužė

Pagal atskirą
planą

Pagal atskirą
planą

Resursai
Praktinės veiklos
stebėjimas, apžvalginės
ekskursijos į grupes,
klases, parodos, pokalbiai,
diskusijos
Praktinės veiklos
stebėjimas

Praktinės veiklos
stebėjimas, ugdymo
proceso organizavime
taikomi darbo metodai,
būdai
Susipažinimas su
mokykla, mokytoja,
mokiniais
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Bendrai spręsti vaikų
sveikatos ugdymo darbą,
ieškoti būdų jam tobulinti.

Bendradarbiavimas su Šakių rajono
Direktorius
Sintautų pagrindinės mokyklos
Direktoriaus
ikimokykliniu skyriumi „Vyturėlis“
pavaduotoja ugdymui
bei Kauno lopšelio-darželio
,,Ąžuoliukas“ pedagogais sprendžiant
vaikų sveikatos ugdymo klausimus.

Metų eigoje

Praktinės veiklos
stebėjimas, apžvalginės
ekskursijos į grupes,
klases, parodos, pokalbiai,
diskusijos, gerosios
patirties sklaida

SUDERINTA
Jurbarko vaikų lopšelio-darželio
„Nykštukas“ mokyklos tarybos
2020 m. sausio 21 d.
protokoliniu nutarimu Nr. OT-1
Jurbarko vaikų lopšelio-darželio
„Nykštukas“ mokytojų tarybos
2020 m. sausio 20 d.
protokoliniu nutarimu Nr. PT-1
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