
LoPSELTo-DARZELro,,KREcZuurn"
2016 METU VETKLOS ATASKATTA

Siauliq lop5elis-darZelis ,,KregZdutdo', P. Cvirkos g. 60, tel. (8 4l) 52 38 29,e1. pa5tas
kregzdute@splius.lt .Darielyje veikia 7 grupes: 2 lop5elio grupes,4 ikimokyklinio ugdymo ir I
prie5mokyklinio ugdymo grupe. [staig4lanko 135 vaikai. Dirba 34 darbuotojai i5 jq 17 pedagogq.
Visi pedagogai turi auk5t4fi pedagogini iSsilavinim4. Siauliq lop5elis-darZelis ,,KregZdutd'o yra
bendrosios paskirties ikimokyklinio ugdymo istaiga, vykdanti ankstyvojo, ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo programas.

Visa darZelio bendruomene dalyvauja igyvendinant uZsibreZtus veiklos tikslus ir
sprendZiant problemas. [ 5i4 veikl4 sekmingai itraukiami socialiniai partneriai. LopSelyje-darLelyje
sudarytos s4lygos vaikq savirai5kai papildomo ugdymo grupese. [staiga sekmingai dalyvauja
profesinio veiklinimo programoj e.

2016 METU VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

I TIKSLAS. Vaikq patirtinio ugdymo pldtojimas lgyvendinant ugdymo
modeli rrMokykla be sienq" ir gamtosaugines nuostatas.

UZdaviniai Teisiami ookvdiai Veiklos triikumai
1.1. Vaikq
paZinting
veikl4
organizuoti
keidiant
edukacines
aplinkas kartu
SU

bendruomene,
socialiniais
partneriais,
visuomends
atstovais.

1.1.1 Sudarytas ir pristat;rtas lop5elio-
darZelio ugdymo modelio ,,Mokykla be
sienq" planas pedagogams, tevams ir
patalpintas internetinej e svetainej e
www.kregzdute.mir.lt
1.1.2 Fotoparod4 aplanke vaikq tevai,
pedagogai. Seimos pristate savo
mdgstamas knygas.
1.1.3. Paskaitoje tevai suZinojo kokias
knygas vaikams skaityti, koki4 reik5mg
turi skaitymas ikimokyklinukui.

Paskaitoje dalyvavo 30 proc. tevq.

1.1 .4. Edukacinese valandelese vaikai
patys buvo kureiai, dalwiai, vertintoiai.
1.1.5. Sportines i5vykos skatina vaikus
sportuoti, varZ5rtis, susipaZinti su
kitomis sDorto Sakomis.
1.1.6. Vaikai ir pedagogai dalyvavo
bendruose pasirodymuose, susip aLino
su klasikine ir liaudies muzika,
prasiplete iu muzikiniai eebeiimai.
1 . 1.7. [tvirtinamos sveikos gyvensenos
nuostatos, praktiSkai vaikai isimena
sveikos mitybos pagrindus. I veiklas
itrauktos Seimos, pristatomi proiektai.

1.2. Ugdyti
gamtosaugines

- ekologines
nuostatas per
veikl4

1.2.1. Tyrimo metu buvo i5siai5kintas
Seimq poZitris i aplinkosaug4, i5tekliq
taupym4, ekologing kultUr4, i5vados
panaudotos ugdymo programos
rengimui.
l.2.2.Tevai ir vaikai iwirtino Zinias
apie atliekq tvarkym4, elgesio gamtoje
taisykles.



1.2.3. Visa bendruomene isijunge ir
teike praktine paealba syvlinams.

Dalyvavo 50 proc. Seimq

I .2.4. Bendruomend kfirybingai
panaudoj o antrines Zaliav as, mokesi
kurti groZi, dZiaugtis i5mone, netiketais
sprendimais.

Dalyvavo 40 proc. Seimq

1.2.5. Vaikai dalyvavo procese ( ruoSe

dirv4, sejo, sodino, laiste), stebejo
ausalu pokydius. ieiio darbiniu ieDdZiu
1.2.6. Seimos pristate savo sukurtus
filmus, fotonuotraukq stendus apie
poilsi" darba samtoie.

Dalyvavo 50 proc. Seimq

1.2.7. Mokesi geretis gamta, isiminti
elgesio gamtoje taisykles, suvokti
Zmogaus itak4 gamtai, itvirtinti
ekologines nuostatas, graLiai elgtis
kaimo sodyboie.
1.2.8. Apskritojo stalo,,Vaiko vertybiq
ugdymas" organizavimas Siauliq
regiono ikimokykliniq ugdymo istaigq
pedagogams.

Perkelta i2017 metus.

2 TIKSLAS. Ikimokyklinio ugdymo programos ,,AS skubu uZaugt...66

atnaujinimas

UZdaviniai Priemones uZdaviniui igyvendinti Laukiamas rezultatas

2.1.
Ikimokyklinio
ugdymo
programos
struktOros,
tikslq,
uZdaviniq,
ugdymo
turinio
modeliavimas.

2.1.1Darbo grupes nariai sudare
progftrmos rengimo etapus, pasiskirste
ugdymo sritis, aptare programos
strukt[ra.
2.1 .2. I5tyrus bendruomenes poreikius ir
nustadius prioritetuq, duomenys
panaudoti atnauj inant programos
usdymo turini.

I

2.1.3. Pedagogq patirtis vertinant vaikq
ugdymosi pasiekimus panaudota
atnauj intos progftrmos skyriaus,,Vaikq
pasiekimaioo rensimui.
2.1.4. Ugdymo turinio planavimas
atnauj intoj e ikimokyklinio ugdymo
programoje vyksta pagal modeli
,,Plaukimo takelis".

Ne visi pedagogai turi gerus savaites
planavimo igiidZius

2.2. Siekti
ankstyvojo,
ikimokyklinio
ir
prieSmokykli-
nio ugdymo
programq
dermes ir
tgstinumo.

2.2.1. AmZiaus tarpsniq raidos ypatumai
atsispindi programos ugdymosi
kompetencijq, ugdymosi pasiekimq,
veiksenq ir sridiq i5destyme pagal vaiko
amLiu.
2.2.2. Atnauj inta ikimokyklinio ugdymo
progftrma,,AS skubu uZaugt..." parengta
pagal leidini,,Ikimokyklinio ugdymo
metodines rekomendacii os".
2.2.3. Nustatvta kaio vaiko oasiekimus



vertina pedagogai, kaip tevai, kaip
derinti jq tarpusavio pastangas. I5vados
ir sitlymai panaudoti vertinant vaikq
oasiekimus.
2.2.4. Atnaujinta ikimokyklinio ugdymo
programa,,AS skubu uZaugl..."
pritaikyta Siuolaikiniam vaikui ir padeda
siekti kokybi5ko ugdymo, tenkina
Seimos poreikius.

UZdaviniai Priemones uZdaviniui iswendinti Laukiamas rezultatas
3.1. UZtikrinti
veiksmingq
mokinio
krepSelio
panaudojim4

3. 1. 1. PaZintines veiklos planavimo
sistemos tobulinimas.

PaZintines veiklos planavimo sistemos
tobulinimas nukeltas i2017 metus.

3.1 .2. Praturtintos grupiq aplinkos
ugdymo priemonemis, kurias pedagogai
oanaudoio vaiku usdvmui.
3.1.3. fsigyti 5 kompiuteriai sudare
galimybg modemesniam vaikq
usdvmui.

3.2. Turtinti
ugdymo(si)
edukacines
erdves

3.2.1. fsigytos 7 r4stq smelio deZes-
pavesines. Papildytas sportinis
inventorius.

3.2.2. Papildytas sportinis inventorius
uZ 60 euru.
3.2.3. Sukurtos sruoiu seliu erdves.

3.3. Gerinti
higienines -
[kines s4lygas,
organizuoti
kokybiSk4
vaikq
maitinima.

3.3.1. Vandentiekio ir Sildymo sistemq
renovaciia.

Perkelta i2017 metus.

3.3.2. Vienos grupes sanitariniq mazg\
atnaujinimas

Perkelta i2017 metus.

3 TIKSLAS. Edukacin6s ir [kin6s aplinkos atnaujinimas ir tobulinimas.
Saugig ir moderniq ugdymo(si) selygq sudarymas

w4?
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