
2017 METU YETKLOS PLANO IGYVENDTNTMAS

I TIKSLAS.Ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo kokyb6s ir ivairovEs uZtikrinimas.

UZdaviniai Pasiekti rezultatai,
teisiami pokviiai

Veiklos triikumai

1.1.Gerinti
vaikq
ugdymo(si)
proceso
kokybg.

1.1.1.|rengta edukacine erdve ugdymo modelio
,,MaLqtL krlrybine rnLinerija" I gywendinimui.
Parengtas 2017 metams veiklos planas,

itraukiantis vaikus, pedagogus ir tel.us. Planas
patalpintas lop5elio- dafielio informaciniame
stende ir internetiniame tinklalapyje
w'rqrw.kregz{i*ie(g)rnir:.lt Organizuota 11

skirtingos tematikos uZsiemimq, naudojant
netradicinius metodus, formas ir technologij as.

Bendruomenei pristatytos darbq parodos, viena
paroda ,,Skambanti smelio vaivoryk5td"
pateikta,,Ziburio" knygyne.

Pavyko sudaryti s4lygas vaikq
kUrybiniq gebejimq pletojimui, veikti su
netradicinemis priemondmis, ugdy.tiniui
socializuotis naujoje aplinkoje, bendrauti su
nepaZistamu pedagogu, tinkamai informuoti
tevus ir sulaukti palaikymo idejq
igyvendinimui, priemoniq isigijimui,
organizuoti idomfs, k[rybiSki uZsiemimai,
pasidalinta patirtimi, pritaikytos Zinios ir
gebejimai, vaikams suteikta daug teigiamq
ispudZiq ir emocijq.

(K[rybiniq dirbtuveliq veiklos
ataskaita ir gaires 2018 m. apsvarstyti
metodiniame susirinkime 2017.11.30 d. MV-
7).

Truko pagalbos uZsiemimq
metu, sudetingas laiko
planavimas, asmeninio laiko
sqnaudos, didelis vaikq
skaidius vienu metu (skirstant

I pogrupius padaugeja
uZsiemimq skaidius), maLa
erdvd, sunkiai sekesi pladiau
ir daLniat pavie5inti graLias
idej as, gautus rezultatus.

1.1.2.Atliktas tyrimas pagristas trimis
nuomoniq pozicijomis :vaikq, tevq, pedagogq
(kitq darbuotoj q). I5skirti veiksniai itakoj antys
vaikq ugdym4: mikroklimatas, pedagogas,
aukletojos padejeja, vaikas, Seima, istaigos
administracija, socialiniai partneriai,
specialistai, aplinka. Veiksniams priskirti
atitinkami kriterijai ir poZl,rniai - iliustracijos.
( Sutartiniams istaigos ugdymo kokybes
kriterijams pritarta metodiniame susilinkime
2017.tl.30d. MV-7).



1.1.3. Rengiant grupiq metinius planus ir
nusimatant ugdymo prioritetus buvo remtasi
vaikq ugdymosi pasiekimq vertinimu-
i5skirtos ugdymo sritys, kuriose vaikams
reikia paramos.
Vykdya stebdsena organizuotq veiklq ir
s4sajq su pedagogq rengiamu savaites planu.
Pastabos ir patarimai ira5yti ugdomosios
veiklos dienyno skiltyj e,,uLraiai" .

Vaikq pasiekimq fiksavimo b[dai ir formos,
paZangos irodymq pagrindimai aptarli
metodiniame susirinkim e 201.7 .05.24d. MV-4.
Parengtas lopSelio-darZelio ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo vaikq paZangos ir
pasiekimq vertinimo tvarkos apra5as
2017.10.09 {sakymo Nr. P-46.

Pasigendama geranori5ko
tevq bendradarbiavimo.

1 ._1 .4. Parengti 2 gamtosauginiai proj ektai:
,,Zaliasis kilimas" ir,, Pievoje Zilrek po
kojom vabaleliq daug ropoja". Vienas
proj ektas,,Zaliasis kilimas" pateiktas
dalyvauti Siauliq miesto aplinkosauginiq
projektq rdmimo atrankoje ir laimeta 100 eury
par ama proj ekto iglvendinimui.
( Detali informacija apie projekto ,,l,aliasis
kilimas" igyvendinimo rezultatus pateikta
metodinio susirinkimo metu 2017 .12.27 d.
MV-8).

1.1.5. Pradetas paZintines veiklos planavimo
sistemos tobulinimas . Surinkta visa
informacij a apie galimus edukacinius
uZsiemimus ikimokyklinio ir prie5mokyklinio
amZiaus vaikams.
Parengtas vaikq i5vykq, ekskursijq, var?ybq
or ganizavimo tvarkos apra5as.20 1 7 .0 6.0 I
Isakyrno Nr. P-23.

1.2. Gerinti
vaikq fizing
ir emocing
sveikat4.

I .2.1 .P arcngtas sveikatos stiprinimo proj ektas

,,Sveikas a5, sveikas tu-gera b[t stipriu, Lvaliu-
5". Dalyvauta Siauliq miesto savivaldybes
sveikatinimo projektq remimo atrankoje ir
laimeta 200 eurq.
Projektas padejo itvirtinti mtsq istaigoje
pagrindini sieki - vaikq sveikos gyvensenos
ugdym4 ir sveikos aplinkos formavim4.
Projekto iglwendinimo metu istaigoje buvo
organizuojamas ne tik vaikq aktyvesnis
judejimas, bet pastebetas visos bendruomends
teigiamai kintantis poZiuris, supratimas i
sveikos gyvensenos propasavima. Pasirei5ke



daZnesnis tevq susidomejimas vaikq sveikos
gyvensenos klausimais, pritarimas ir pagalba
dxLelyje organizuojamiems ivairesniq formq
vaikq aktyvaus judejimo uZsiemimams ir
Lymiai aktyvesnis bendruomenes dalyvavimas
darLelio sportiniuose renginiuose, kaip
suaugusiqjq pavyzdys maZiesiems, jog
judejimas, sportas - sveiko, uZsigr[dinusio,
stipraus Zmogaus organizmo formavimas,
rupinimasis savo sveikata.
(Detali informacija apie sveikatinimo projekto

igyvendinim4 pateikta metodiniame
susirinkim e 2017 .12.27d. MV-8).

1.2.2. T ohau buvo vykdoma tarptautine
socialiniq igfldZiq prevencine pro grama,,Zipio
draugai" Viena tema apie draugi5kum4
pritaikya uZsiemimams ktrybinese
dirbtuvelese su ivairaus amZiaus
ikimokvklinukais.
1.2.3 . P arengtas socialines pedagoges
lankstinukas ,,Socialine pagalba Jums ir Jtisq
vaikui" . ISdalintas grupiq tdvams, bei
pristatytas susirinkimq metu, naujai atejusiq i
dar Leli vaiku teveliams.

2 TIKSLAS. Ugdymo kultlros kokyb6s gerinimas.

UZdaviniai Pasiektas rezultatas,
teigiami pokyiiai

Trtrkumai

2.1.Gerinti

istaigos ivuzdi.
2.1.1. Parengta ikimokyklinio ugdymo
programa,,AS skubu uZaugt...o' dar nera
patvirtinta Svietimo steigejo, todel turime
galimybiq i5bandant praktikoje j4 koreguoti.

Parengta ikimokyklinio
ugdymo progrilma
reikalauja pakoregavimq,
atsiZvelgiant I istaigos
sutartinius ugdymo kokybes
kriteriius. ,

2.1.2. Atnaujinta ir nuolat informacija
papildoma internetinej e svetainej e. DarZelis
apie savo veiklq informacij4 talpina
internetiniame tinklalapyj e

vr,:n}r,, lire gzetut* r {}, m I r. lt, facebo ok paskyroj e ir
internetinei e paskyroi e ..Klauskite drasiai".

Intemetiniame istaigos
tinklalapyj e reikalinga
skilti s pateikti informacij q

sveikatinimo tema.

2.1.3. {steigta Salies ikimokyklinig istaigq
,,KregZdute" asociacij a. Bendradarbiavimo
sutartipasira5e 7 istaigos. {vyko pirmas
susitikimas Siauliuose, sekantis planuoj amas
Lazdiiuose. Vyko ne tik gerosios patirties



sklaida, diskutuota ir aktualiais Svietimo
klausimais.
2.1 . 4. Lop Selio-d ar1elio darbuotoj q
kvalifikacijos tobulinimo tvarka parengta ir
aptarta metodinio susirinkimo metu
20t7.01.19d. MV-l.

Liko nepatvirtinta, nes buvo
neai5ku kiektures s4sajq su

,,Metinio veiklos vertinimo
pokalbio su darbuotoju
tvarkos aora5u"

2.1.5. Etikos kodekso Perkelta i 2018 m.
2.1.6. Parengtas socialinio pedagogo
pareigybes apra5as 2017.01.13 d. [sakymo Nr.
K-2.

Nijole GudZitniene

ry
Direktore


