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ŠVĖKŠNOS LOPŠELIO-DARŽELIO 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Švėkšnos lopšelio-darželio veiklos planas 2020 metams (toliau – planas), atsižvelgus į
strateginius įstaigos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato metinius įstaigos
tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti.
2. Planu siekiama, įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo
paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti švėkšniškių ugdymo (si)
poreikius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityje, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti
švietimui skirtus išteklius.
3. Planas parengtas, vadovaujantis atlikta 2019 metų veiklos plano analize, vertinimu,
numatytais prioritetais, remiantis įstaigos 2020-2022 metų strateginiu planu, rajono švietimo
skyriaus veiklos prioritetais, orientuojant į lopšelio-darželio bendruomenės tradicijas, turimą patirtį
bei tėvų lūkesčius, siekiant sėkmingo individualios ikimokyklinio ugdymo programos „Skleiskis,
pumpurėli, po saulutės delnu“, Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo.
4. Planą įgyvendins Švėkšnos lopšelio-darželio administracija, pedagoginiai ir kiti
pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų
tėvai.
Plane įvardinti svarbiausi lopšelio-darželio praėjusių mokslo metų pasiekimai, problemos.
VIZIJA
Ikimokyklinė įstaiga, ugdanti kūrybingą, laisvą, sveiką, dorą ir socialiai orientuotą vaiką.
MISIJA
Teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes,
tenkinti ugdymosi poreikius pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas,
sudaryti lygias ugdymosi galimybes ir sąlygas.
II. SKYRIUS
2018 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ
5.Ugdytiniai:
Lopšelyje-darželyje 2019 metais buvo ugdomi 88 vaikai nuo 1 iki 7 metų, iš jų 10 vaikų,
turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių. Ugdymas vykdomas 4 ikimokyklinėse ir 1 priešmokyklinio
ugdymo grupėse. Sudarytos sąlygos 3 priešmokyklinio ugdymo vaikams lankyti įstaigą 4 valandas.
Užtikrinamas maitinimo organizavimas lopelyje-darželyje pagal naujus valgiaraščius, 33 vaikų
šeimoms taikyta 50 procentų lengvata, socialinė parama (nemokami pietūs) paskirta 4
priešmokyklinio amžiaus vaikams.
6. Darbuotojų skaičius:
Administracijos
darbuotojai

2

Pedagogai

9

Aptarnaujantis
personalas

Vyresniojo
auklėtojo

Pensininkai

10

6

2

Etatai
Admini
stracija

2,0

Aptarnaujantis
personalas

9,75

Pedagoga
i

8,7

Įstaigoje sudarytos palankios sąlygos pedagogų profesiniam tobulėjimui. Kvalifikaciniuose
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renginiuose kvalifikaciją tobulino: vadovas – 36 val., pedagogai – 214 val. Pedagogai mokėsi ir
gilino kompetencijas seminaruose: „Ikimokyklinių ugdymo įstaigose elektroninis dienynas –
pagalba pedagogui rengiant ugdymo planus bei dokumentuojant ugdymo rezultatus“, „Kalbos
sutrikimų prevencija ir holiestinė pagalba vaikui ikimokykliniame amžiuje“, „Darbas su vaikais ir
tėvais, turinčių emocinių, pažintinių ir socialinių poreikių“.
Žinios pritaikytos rengiant ir įgyvendinant projektus, įstaigos veiklos planą, planuojant
ugdymo turinį, vertinant vaikų pasiekimus ir pažangą, darbui su vaikais, turinčiais specialiųjų
ugdymosi poreikių. Pagerėjo vaikų ugdymosi rezultatai ir pasiekimai.
7. Atlikus įstaigos veiklos kokybės vertinimą ir įsivertinimą, bendruomenės narių susitarimu
2019 metais iškeltas tikslas: užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę.
Įgyvendinant strateginį ir metinį veiklos planus, siekėme lopšelio-darželio veiklos
pažangos. Sutelkta bendruomenė, komandos tobulėjimas, kvalifikacijos kėlimas, naujų darbo
formų, efektyvesnių metodų paieška įtakojo pokyčius įstaigoje.
Šio tikslo įgyvendinimui numatyti uždaviniai ir priemonės.
8. Tobulinti ugdymo turinio kaitą, atitinkančią šiuolaikinio ugdymo tikslus. Sudaryti
palankias sąlygas į vaiką orientuotam visuminiam ugdymui, kiekvieno ugdytinio vidinių galių
plėtotei ir saviraiškai, ugdyti pagal jų ir šeimos poreikius.
Įstaigoje taikoma nuosekli veiklos planavimo sistema, numatanti ilgalaikį ir trumpalaikį
planavimą, sudarė prielaidas efektyviam įstaigos funkcionavimui bei užtikrino sistemingo,
kryptingo, kokybiško ugdymo proceso organizavimą. Pedagogų profesinės kompetencijos lygis
leido sėkmingai įgyvendinti lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo „Skleiskis, pumpurėli, po
saulutės delnu“, ir priešmokyklinio ugdymo programas. Didelis dėmesys buvo skiriamas darželio ir
šeimos partnerystės plėtojimui, siekiant ugdymo paslaugų kokybės, užtikrinant savalaikę pagalbą
vaikams, turintiems specialiuosius poreikius, ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos ugdymui,
ugdytinių kūrybiškumo, saviraiškos skatinimui, IKT diegimui ugdyme. Siekiant užtikrinti darnų
vaiko vystymąsi lopšelyje-darželyje atlikta tėvų apklausa dėl tolimesnio neformaliojo ugdymo
organizavimo įstaigoje, ugdymo paslaugų teikimo kokybės. Nuo 2019 rugsėjo 1 d. veiklą tęsia
keramikos, sportinių šokių, dainavimo studijos.
Įstaigoje sukurta saugi ir sveika edukacinė aplinka, užtikrinanti vaiko saugumą, tausojanti
sveikatą, skatinanti vaikų saviraišką. Tai leido pagerinti ugdymo proceso kokybę, plėtoti ir tobulinti
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijas, siekti gerų ugdymo (si) rezultatų.
Kartu su savivaldos institucijomis atsakingai buvo vykdoma finansinė politika, laiduojanti
skaidrų lėšų skirstymą ir racionalų jų panaudojimą bei turto apskaitą. Posėdžių metu buvo
sprendžiami vaikų sveikatos, saugumo, maitinimo kokybės užtikrinimo, lauko žaidimų aikštelių,
priemonių atnaujinimo, jų funkcionalumo, saugumo klausimai, kaip būtų galima efektyviau
organizuoti įstaigos veiklą, laiduoti ugdymo programų įvairovę ir kokybišką ugdymą. Telkiama
visa įstaigos bendruomenė svarbiausiems įstaigos uždaviniams įgyvendinti.
2019 m. buvo organizuoti 3 įstaigos tarybos, 3 pedagogų tarybos, 4 metodinės grupės, 4
vaiko gerovės komisijos posėdžiai, individualios psichologo konsultacijos ugdytinių tėvams,
pedagogams, bendruomenės susirinkimai, atviros metodinės savaitės tėvams „Atverkime langus
vaikų raiškai ir saviraiškai“, Švietimo pagalbos tarnybos specialistų paskaitos tėvams ir
pedagogams, kurių metu buvo sprendžiami aktualūs klausimai visai bendruomenei, parengti ir
pristatyti pranešimai: „7metų krizė: ir kaip spręsti iškilusius konfliktus dėl vaiko elgesio pokyčio.
Kaip ją išgyventi ir ką daryti“, „Kokybiškas kiekvieno vaiko ugdymas – kelias į sėkmę“, „Autizmo
spektro sutrikimų turintys vaikai“, „Elgesio ar (ir) emocijų turinčių vaikų ypatumai ir auklėjimas“,
„Vaikų adaptacija darželyje - iššūkis tėvams“, „Ugdymo aplinkos pritaikymas“.
Vaiko gerovės komisija padėjo organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo
pagalbos teikimą šeimoms, rūpinosi vaikais, turinčiais kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, analizavo
vaikų ugdymosi sunkumų priežastis ir teikiamos pagalbos vaikui veiksmingumą. Pagalbą vaikams,
pedagogams ir tėvams teikia Šilutės ŠPT specialistai - logopedas, psichologas, kurie lėmė ir
teigiamai įtakojo ugdymo proceso efektyvumą ir kokybę.
Metodinių grupių posėdžių metu buvo analizuojama pedagogų veikla, ugdytinių
pasiekimai, aptariami projektai, naujausia pedagoginė-metodinė literatūra, planai, organizuojama
gerosios darbo patirties sklaida. Ugdymo turinys buvo planuojamas ir koreguojamas kartu su darbo
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grupėmis, sudaromi mėnesio darbo planai. Tėvams pristatytos ir analizuotos prevencinės
programos: „Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa“, „EBRU“, „Zipio draugai“. Teikiama
informacija dėl vaikų adaptacijos, Švietimo pagalbos tarnybos teikiamų paslaugų, vaikų raidos
ypatumų, priešmokyklinio ugdymo organizavimo, aptarti vaikų pasiekimai. Bendradarbiaujame su
Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos pradinių klasių mokytojomis, pristatytos filmuotos ugdomosios
veikos, aptarta priešmokyklinio amžiaus vaikų pažanga. Nuolat tiriami šeimos lūkesčiai, paslaugų
poreikis, kuris veiksmingai įgyvendinamas per vaikų ugdymą.
Įstaigoje organizuoti Tolerancijos dienos renginiai - „Tegyvuoja absoliuti taika pasaulyje“,
„Tolerancijos švyturys“, pedagogų pokalbiai, vaikų piešinių, plakatų parodos: „Smurtui ir
patyčioms STOP“, „Raidelė prie raidelės susideda žodelis“, „Mano vaikystės spalvos“, veiksmo
savaitė „Be patyčių“.
Prevencine veikla buvo skatinama ugdyti sveiką gyvenseną, socialinius ir gyvenimo įgūdžius.
Vaikai mokėsi, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar
priekabiavimą, mokėsi spręsti problemas, kritiškai vertinti situacijas. Į programų įgyvendinimą
buvo įtraukta visa lopšelio-darželio bendruomenė, priimti bendri susitarimai, kad patyčios nebūtų
toleruojamos.
Nuo mokslo metų pradžios pradėta teikti ŠPT specialistų paslaugos. Įstaigoje ugdoma 10
vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių. Pagalbą vaikams, pedagogams ir tėvams teikia
Šilutės ŠPT specialistai - logopedas, psichologas, kurie lėmė ir teigiamai įtakojo ugdymo proceso
efektyvumą ir kokybę.
Įgyvendinant uždavinį - tobulinti įstaigos ugdymo procesą ir gerinti pedagogų darbo sąlygas,
taikant informacines technologijas. Buvo įdiegtas įstaigoje elektroninis dienynas, pravesti mokymai.
Visi pedagogai išklausė seminarą „Ikimokyklinių ugdymo įstaigose elektroninis dienynas – pagalba
pedagogui rengiant ugdymo planus bei dokumentuojant ugdymo rezultatus“. Visose grupėse įvestas
internetas, modernizuotos darbo vietos. Vaikų lankomumo apskaita, pedagogų ilgalaikiai ir
trumpalaikiai, teminiai planai keliami į elektroninį dienyną. Su elektroninio dienyno galimybėmis
supažindinti tėvai.
Užtikrinant savalaikę pagalbą vaikams, turintiems specialiuosius poreikius buvo tobulinama
pedagogų profesinės kompetencijos, atlikta analizė apie įstaigoje ugdomus vaikus, konsultuotasi su
Švietimo pagalbos tarnyba dėl mokymo temų darbuotojams parinkimo, organizuoti mokymai
pedagogams ir tėvams. Specialiojo ugdymo klausimais teikiama informacija ir konsultuojami
pedagogai, ugdytinių tėvai (globėjai).
9. Įgyvendinant uždavinį – tenkinti vaikų pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius.
Sukurti saugią ir sveiką ugdymo (si) aplinką.
Puoselėjant vertybines nuostatas, elgesio kultūrą, žadinant kūrybiškumą, ugdant drąsą ir
pasitikėjimą savimi kartu su tėvais dalyvauta festivaliuose, konkursuose, šventėse, akcijose,
projektuose.
Siekiant užsibrėžtų tikslų, panaudojome tėvų aktyvo, įstaigos tarybos, kūrybinių darbo grupių
bendrą susitelkimą, skatinome kiekvieno atsakomybę bei iniciatyvą. Veiklą vykdėme gerbdami
vaiko individualumą bei stebėdami ir įvertindami jo pažangą. Plėtojome vaikų kalbinius gebėjimus,
sudarydami sąlygas patirti sėkmę, bendravimo ir kūrybos džiaugsmą. Buvo vykdomas projektas,
organizuojamos meninės raiškos parodos, akcijos, ekskursijos, konkursai, tradiciniai ir kiti renginiai
ne tik įstaigoje, bet ir už jos ribų. Skatinant vaikų kūrybiškumą, ieškota patrauklių formų saviraiškai
tenkinti. Bendruomenei pristatytos parodos: „Žydinti palangė“, „Vaikai smalsučiai pasakų skrynelę
noriai atidaro“, „Rudens spalvos“, „Sniego gniūžtę ridenu“. Vaikų ir tėvų bendras kūrybinis darbas
„Besmegenių šalyje“. Lopšelio-darželio vaikams sudarytos optimalios sąlygos individualumui ir
kūrybiškumui ugdyti.
Įstaiga organizavo:
- tradicines šventes: „Grok, grok armonikėle”, „Šoksim, trypsim – žiemą išvarysim“, „Su
meile Tau Mamyte“, „Kelionė į pasaką“, „Skambėk vaikystės varpeli“, Atvirų durų diena - „Tiesiu
draugystės ranką“ vaikams kurie nelanko darželio, „Sveiki, sveiki – visi, visi“, „Rudenėlio
išdaigos“, „Žiemos pasaka“.
- akcijas įstaigos bendruomenei:
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„Atmintis gyva, nes liudija“, „Sveiki sugrįžę čiulbuonėliai“, „Puošiu aplinką, kurioje gyvenu puošiu savo miestelį“, „Mes už šviesą“, „Nupinsiu advento vainiką“, „Švėkšna Kalėdinių nykštukų
miestelis“.
Kartu su tėvais aktyviai dalyvavome ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo renginiuose
už įstaigos ribų:
- respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Ugdome kitaip“ pristatyti kūrybiniai
darbai „Pro auksaspalvio rudenėlio langą…“ ir respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų
projekte „Lietuvos Mažųjų žaidynės“.
- rajoniniuose renginiuose - sporto šventėje „Aš, tėtis ir mama – sportiška šeima“, folkloro
festivalyje „Virš marių saulelė, o širdy giesmelė“, ikimokyklinio amžiaus vaikų popietėje
„Valgykim sveikiau – Mes galim“.
Siekiant veiksmingo bendradarbiavimo, įtraukiant tėvus į savanorystę, pravestos 5 atviros
veiklos įstaigoje iš projektinės veiklos „Vaikai smalsučiai pasakų skrynelę „Močiutės
pastogėj“ noriai atidaro“. Vaikų ugdymo (-si) turinys nuolat siejamas su kultūrinėmis, moralinėmis
ir pilietinėmis nuostatomis. Didelis dėmesys skiriamas vaiko individualiems gebėjimams ugdytis.
Lopšelio-darželio pedagogų darbas su vaikais buvo nuolat stebimas ir vertinamas. Stebėtų veiklų
rezultatai buvo aptariami ir analizuojama su pedagogais.
Įgyvendinant uždavinį – stiprinti vaikų sveikatą, įtraukiant vaikų šeimos narius ir
socialinius partnerius, skatinant aktyviai domėtis ekologinėmis problemomis ir jų sprendimo būdais
sistemingai vedamos ryto mankštos, kūno kultūros užsiėmimai, organizuojami judrūs, emociniai
žaidimai. Atsakingai organizuota vaikų sveikatinimo veikla. Vaikai aktyviai dalyvavo visuomenės
sveikatos priežiūros specialistės organizuojamose 8 sveikatingumo dienose: „Sveiki dantukai“,
„Tuberkuliozė, kas tai?“, „Būkime sveiki“, „Galimi pavojai mano aplinkoje“, „Vasaros pavojai“,
„Sveikas ir nesveikas“, „Kaip stiprinti imunitetą“, „10 patarimų“, „Valgykim sveikiau – Mes
galim“, šiaurietiško ėjimo užsiėmimuose.
Formuojant palankius mitybos įpročius ir supratimą apie vaisių ir daržovių, pieno produktų
vartojimo teigiamą poveikį sveikatai, dalyvauta Europos Sąjungos paramos programose: „Pienas
vaikams“ bei „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“. Atlikta vaikų maitinimo organizavimo ir
vaikų kultūrinių-higieninių įgūdžių analizė.
Siekdami užtikrinti 2019 metų plane užsibrėžtų tikslų ir uždavinių, pagal galimybes
modernizuoti vidaus ir lauko erdves, pritaikant jas vaikų poreikiams, įstaigos išlaikymui skirtos
lėšos buvo naudojamos racionaliai ir taupiai, sprendimai derinami su įstaigos savivaldos
institucijomis, bendruomene. Atliktas vaikų lauko žaidimų aikštelių įrangos įvertinimas, sudarytas
priemonių planas ir pristatytas, bendruomenei. Gerinta lauko edukacinių aplinkų būklė: išmontuota
dalis įrenginių, neatitinkančių higienos normos reikalavimų. Įsigyta naujų lauko žaidimų aikštelės
įrenginių - 5 supynės, 2 smėliadėžės, sukurta naujų erdvių, įrengtas „Sveikatingumo takas“,
papildyti vaistažolių, gėlių kalneliai, pasodinta naujų medelių, sudaryta galimybė vaikams stebėti
natūralią aplinką. Vaikų ugdymo kokybės gerinimui įsigyta žaislų, knygų, 2 triukšmo lygio
šviesoforai, metodinių priemonių, vaikiškų baldelių, informacinių technologijų: keturi kompiuteriai,
muzikinė kolonėlė.
Bendradarbiauta su Šilutės rajono savivaldybe dėl užimtumo didinimo programos vykdymo.
Atliktas kosmetinis remontas: maisto sandėlyje, maisto bloko patalpose, vienoje ikimokyklinio
ugdymo grupėje, įrengta lauko žaidimų aikštelė naujai atidarytai grupei, įrengta mini krepšinio
aikštelė, futbolo aikštelė aptverta tvora, teritorijoje organizuoti aplinkos tvarkymo darbai.
Vaikų ir darbuotojų gyvenimą praturtina sėkmingas bendradarbiavimas su socialiniais
partneriais. Vykdytas tarpinstitucinis bendradarbiavimas, pasirašytos ir atnaujintos sutartys, keistasi
informacija, organizuoti bendri projektai ir renginiai su socialiniais partneriais: Švėkšnos seniūnija,
amatų centru - „Mes už šviesą“, „Švėkšna – Kalėdinių nykštukų miestelis“, „Duonos Šventė“,
„Šeimos diena“. Dailės mokykla – keramikos studija, Šilutės sportinių šokių studija „Lugnė“.
Veiklą vykdo jauni, kvalifikuoti specialistai. Švėkšnos „Saulės“ gimnazija – „100 ratų aplink
mokyklą“, „Saulei - 100“, savanorystė „Mažieji draugai“, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos
komisariato, Žemaičių Naumiesčio policijos nuovada - šventinis rytmetis „Aš saugus kai žinau”,
Šilutės miškų urėdija, VĮ Stemplių girininkija – projektas „Saugokime gamtą“.
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Įstaiga dalyvavo trumpalaikiuose ir ilgalaikiuose respublikiniuose projektuose: „Mes
rūšiuojam“, „Lietuvos mažųjų žaidynės 2019“, „Lietuvos futbolo federacijos ilgalaikis projektas
„Futboliukas“. Projektai teigiamai įtakojo ugdymo procesą, glaudžiau suburdami grupės kolektyvą
bei šeimų narius bendram ugdymo tikslui pasiekti. Keičiantis idėjomis, patirtimi, bendradarbiaujant
su kitų įstaigų kolegomis plėtėsi įstaigos bendruomenės akiratis, atsirado platesnės galimybės savo
kūrybinių idėjų realizavimui, profesiniam tobulėjimui bei patrauklų įstaigos įvaizdžio formavimui.
10. Problemos. Įstaigai būtina energetinė (pastato apšiltinimo ir vidaus šildymo sistemos)
rekonstrukcija. Reikalingos lėšos elektros instaliacijos, santechnikos pakeitimui, teritorijos tvoros
aptvėrimui, lauko žaidimų aikštelių įsigijimui.
11. Pagal SSGG tyrimo, atlikto 2019 metais, išvadas, veiklos plano įgyvendinimo rezultatus,
nustatytos įstaigos veiklos stipriosios ir tobulintinos sritys:
Stiprybės
1. Estetiška, saugi, jauki vidaus aplinka vaikams,
pedagogams.
2. Kartu su tėvais esame aktyvūs rajoninių ir
respublikinių sveikatingumo, sportinių projektų ir
renginių dalyviai.
3. Įdiegtas elektroninis dienynas.
4.Visos
grupės
aprūpintos
nešiojamais
kompiuteriais.
5. 100 % pedagogų geba dirbti su elektroniniu
dienynu.
Silpnybės
1.Trūksta kvalifikuotos švietimo pagalbos
specialistų paslaugų įstaigoje spec. poreikių
vaikams.
2. Trūksta lauko įrengimų vaikų veiklai lauke.
3.Nepakankama IKT integracija į ugdymo
procesą.
4.Nepakankamas
ugdymo
lauke
metodo
taikymas.

Galimybės
1.Profesinis tobulėjimas, galimybė išklausyti
seminarus internetinėje erdvėje.
2.Tėvams suteikta galimybė dalyvauti
ugdymo/si procese, paremti lopšelį-darželį 2
pro-centų gyventojų pajamų mokesčiu.
3.Informacinių technologijų naudojimas
ugdymo procese.
4.Socialinės
partnerystės
plėtojimas,
skleidžiant gerąją darbo patirtį.
Grėsmės
1. Kvalifikuotų pedagogų trūkumas.
2. Didėja spec. poreikių vaikų, turinčių sveikatos ir fizinio aktyvumo sutrikimų, skaičius.
3. Daugėja socialiai remtinų šeimų.
4. Nėra dermės tarp ikimokyklinio ir pradinio ugdymo programų.
5. Nesaugi lauko aplinka: žaidimų, sporto
įrengimai, tvora neatitinka Higienos normos.

11. Lopšelio - darželio pasiekimai2019 metais.
- pageidaujančių lankyti įstaigą poreikis patenkintas 100%;
- teikiamos švietimo pagalba specialistų paslaugos (logopedo, psichologo) vaikams,
turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, organizuojama pagalba šeimai;
- parengta, suderinta su Šilutės ŠPT ir įgyvendinta, įstaigos Prevencinė „Gyvenimo įgūdžių
ugdymo programa“, tarptautinė vaikų socializacijos - „Zipio draugai“, Respublikinė universali
„EBRU“, skirta emocinių socialinių kompetencijų ugdymui per šeimos modulį;
- veiklos įsivertinimo rodikliai panaudoti veiklos planavimui ir tobulinimui;
- dalintasi gerąja darbo patirtimi su rajono, respublikos pedagogais: (konferencija,
pranešimai, iniciatyvos);
- kartu su tėvais dalyvauta rajoniniuose ir respublikiniuose renginiuose: Folkloro festivalis
„Virš marių saulelė, o širdy giesmelė“, „Aš, tėtis ir mama – sportiška šeima“, „Valgykim sveikiau –
mes galim“, „Lietuvos Mažųjų žaidynės“;
- esame Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK), Respublikinės ikimokyklinio ugdymo
kūno kultūros pedagogų asociacijos (RIUKRA) projektų aktyvūs dalyviai;
- atnaujinta materialinė bazė - nupirkta konvekcinė krosnis, šaldytuvas, 4 kompiuteriai,
muzikinis centras. Grupėse atnaujinta patalynė: pagalvės -14 vienetų, antklodės -72 vienetai,
čiužiniai - 12 vienetų. Vaikų ugdymo kokybės gerinimui įsigyta žaislų, knygų, metodinių
priemonių, vaikiškų baldelių, 2 triukšmo lygio šviesoforai.
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III SKYRIUS
2020 METŲ VEIKLOS TIKSLAI
12. 2020 m. strateginis tikslas – gerinti švietimo kokybę ir efektyvumą bei sudaryti
sąlygas mokytis visą gyvenimą.
13. 2020 m. metinės veiklos tikslai – sudaryti sąlygas kiekvieno vaiko kokybiškam
ugdymui/si ir asmeninei pažangai, gerinti įstaigos materialinę bazę bei užtikrinti saugią ir sveiką
ugdymo aplinką.
UŽDAVINIAI
13.1. Gerinti ugdymo proceso organizavimą, užtikrinant ugdymo kokybę, programų,
metodų įvairovę visiems vaikams.
13.2.Telkti lopšelio-darželio bendruomenę partnerystei.
13.3 Inicijuoti pedagogų gerosios patirties sklaidą, gerinant ugdymo (si)
pasiekimus.
13.4 Kurti saugią ir sveiką edukacinę aplinką.
PRIORITETAI
14. Kokybiškas kiekvieno vaiko ugdymas – kelias į sėkmę.
15. Saugios ugdymo/si aplinkos užtikrinimas.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, atostogas pagal
bendrojo ugdymo mokykloms nustatytą mokinių atostogų laiką ir tėvų (globėjų) poreikius:
Rudens atostogos
Žiemos (Kalėdų) atostogos
Žiemos atostogos
Pavasario atostogos
Vasaros atostogos

2019-10-28 iki 2019-10-31
2019-12-23 iki 2020-01-03
2020-02-17 iki 2020-02-21
2020-04-14 iki 2020-04-17
2020-06-01 iki 2020-08-31

17. 2020 metų veiklos planas, pagal reikalą, bus konkretinamas, koreguojamas
Lopšelio-darželio tarybos, mokytojų tarybos, metodinės grupės, administracijos posėdžių planuose,
iniciatyvinių komandų, darbo grupių, specialistų planuose.
18.Veiklos plano įgyvendinimą koordinuoja ir kontrolę vykdo lopšelio-darželio
direktorius.
19.Lopšelis-darželis pasilieka teisę dalinai keisti planuotas veiklas.
20.Už metinio veiklos plano vykdymą atsiskaitoma lopšelio-darželio tarybai ir
savininkui pasibaigus kalendoriniams metams.
Priedai:
1. Administracijos veiklos planas 2020 m.
2. Savivaldos institucijų veiklos planas 2020 m.
3. Ugdymo proceso organizavimo planas 2020 m.
4. Pedagogų veiklos stebėsenos planas 2020 m.
5. Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2020 m.
6. Vaikų saviraiškos poreikių tenkinimo – renginių planas 2020 m.
7. Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais planas 2020 m.
8. Sąveikos su šeima planas 2020 m.
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9. Vaikų sveikatos stiprinimo ir apsaugos priežiūros planas 2020 m.
10. Personalo kvalifikacijos tobulinimo ir gerosios patirties sklaidos planas 2020 m.
11. Ūkinės finansinės veiklos planas 2020 m.

1 priedas
ADMINISTRACIJOS VEIKLOS PLANAS 2020 M.
Tikslas - gerinti ugdymo kokybę ir teikiamas švietimo paslaugas visiems vaikams.
Eil.
Priemonė
Data
Atsakingas/vykdytojas
Nr.
1. Įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimas, atnaujinimas
1.1. Atnaujinti, koreguoti įstaigos veiklą Įvykus pasikeitiR. Bagdonienė
reglamentuojančių tvarkų aprašus.
mams, pagal poreikį. Z. Oželienė
1.2. Metinis darbuotojų vertinimas
ir Iki sausio mėn. 31 d.
2020 m. veiklos užduočių numatymas.
1.3. 2019 m. vadovo veiklos ataskaita,
Sausio mėn.
2020 m. metinio veiklos plano
tvirtinimas.
1.4. Ikimokyklinės programos „Skleiskis,
Kovo mėnuo
R. Bagdonienė
pumpurėli, po saulutės delnu“
atnaujinimas.
2021-2023 metų strateginis planas.
Rugsėjo mėn.
1.5. 2020 m. įstaigos veiklos ataskaita,
Gruodžio mėn.
2021 m. metinio veiklos plano
projektas.
Parengti ir pateikti tvirtinimui
Rugsėjo mėn.
J. Rumšienė
dokumentacijos planą.
Dokumentų archyvavimas, archyvo
Gruodžio mėn.
tvarkymas.
1.6. Užtikrinti įstaigos funkcionavimą ir
Per metus
R. Bagdonienė
saugias darbo sąlygas (įstaigos patalpų
Z. Oželienė
ir
teritorijos
būklės
atitikimas
Higienos normai, šildymas, elektros
energija,
ryšiai,
vandentiekis,
materialinio turto remontas ir kt.).
1.7 Tikslingas lėšų paskirstymas ir
Kartą per ketvirtį
veiksmingas panaudojimas įstaigos
tikslų ir uždavinių įgyvendinimui.
1.8. Parengti, koreguoti darbuotojų etatų,
Sausio, rugsėjo
R. Bagdonienė
tarifikacijos sąrašus.
mėn.
2. Ugdymo proceso organizavimas
2.1. Mokinių
ir
pedagogų
registrų
Sausio, rugsėjo,
R. Bagdonienė
tvarkymas, ŠVIS duomenų bazės
gruodžio mėn.
tvarkymas, ataskaitų pateikimas.
2.2. Mokinių
nemokamo
maitinimo
Kas mėnesį
apskaitos vedimas.
2.3. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
Gegužės,
R. Bagdonienė
ugdymo grupių komplektacija.
rugpjūčio mėn.
2.4. Pasirengti 2020-2021 mokslo metams
Rugpjūčio mėn.
R. Bagdonienė
(sudaryti ugdymo sutartis su naujai
Z. Oželienė
priimtų ir priešmokyklinio ugdymo
ugdytinių tėvais, parengti patalpas,
žaidimų aikšteles, ugdomųjų veiklų
sporto, muzikos salės ir muzikinės
pastogės tvarkaraščius).
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2.5. Švietimo stebėsenos vykdymas.
Nuolat
Nuveiktų darbų aptarimas, savaitės
darbų planavimas, mėnesinio plano
derinimas.
Supažindinimas su naujausiais
Vyriausybės, savivaldybės ir
Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos dokumentais.
3. Projektai rajone, respublikoje, užsienyje
3.1. Dalyvauti
rajono,
respublikos,
Nuolat
užsienio
švietimo įstaigų ir kitų
socialinių partnerių projektuose.
Sausio-gegužės mėn.
4. Ūkinė finansinė veikla
4.1. Viešieji pirkimai. Sutartys, pirkimai.
Pagal poreikį
4.2. Organizuoti darbuotojų profilaktinį
Pagal grafiką
sveikatos patikrinimą.
4.3. Supažindinti darbuotojus su darbo
Įvykus
tvarkos taisyklėmis, pareigybių
pasikeitimams,
aprašais, gaisrines, civilines saugos
(naujiems
ir darbuotojų sveikatos ir saugos
darbuotojams)
taisyklėmis.
4.4. Informuoti darbuotojus apie naujus
Nuolat
dokumentus,
reglamentuojančius
įstaigos veiklą, Darbo įstatymus.
5. Lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimas
5.1. Parengti lopšelio-darželio veiklos
Sausio mėn.
kokybės įsivertinimo planą 2020 m.
5.2. Įstaigos veiklos sklaida internetinėje
Per metus
erdvėje, informacijos atnaujinimas ir
administravimas.
Socialinės paskyros Facebook
administravimas.

R. Bagdonienė

R. Bagdonienė

Z. Oželienė
S. Zaveckienė

R. Bagdonienė
Z. Oželienė

R. Bagdonienė
R. Bagdonienė
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2 priedas
SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ VEIKLOS PLANAS 2020 M.
Tikslas: siekti savivaldos institucijų glaudaus bendravimo ir bendradarbiavimo.
Eil.
Posėdžių tema
Nr.
1. Lopšelio-darželio tarybos posėdžiai
1.1. Dėl pritarimo Mokytojų atestacijos
programai 2020-2022 metams.
Dėl lopšelio-darželio vadovo 2019 metų
veiklos ataskaitos.
Dėl 2 procentų GPM paramos
panaudojimo.
1.2. Dėl 2020 m. biudžeto aptarimo.
Dėl vaikų maitinimo kokybės, sveikatos
ir saugumo užtikrinimo.
Dėl lopšelio-darželio vasaros darbo
organizavimo.
Dėl prevencinių programų „Zipio
draugai“, „Kimochi“ integravimo į
ugdymo turinį.
1.3. Dėl pritarimo 2021-2023 m.
strateginiam planui.
Dėl vaikų sveikatos kompetencijos
ugdymo.
1.4. Dėl 2020 m. veiklos ir veiklos kokybės
vertinimo ir įsivertinimo rezultatų.
Dėl 2021 m. veiklos įžvalgų.
Dėl Kalėdinių renginių organizavimo
aptarimo.
2. Mokytojų tarybos posėdžiai
2.1. Dėl 2019 m. vadovo veiklos ataskaitos.
2.2. Dėl 2019-2020 mokslo metų rezultatų
aptarimo: vaiko gerovės komisijos ir
pagalbos mokiniui specialistų veiklos
analizė; 2019-2020 m.m. II pusmečio
vaikų pasiekimų ir pažangos analizė.
Mokytojų veiklos ir kvalifikacijos
tobulinimo savianalizė.
Dėl vasaros darbo organizavimo.
2.3. Dėl pasirengimo naujiems mokslo
metams: 2020-2021 mokslo metų
švietimo veiklos prioritetai, teikiamų
švietimo paslaugų kokybė integruojant
Prevencines programas „Zipio draugai“,
„Kimochi“, grupių komplektavimas,
darbo krūvio pasiskirstymas.
2.4. Dėl 2020 m. veiklos plano
įgyvendinimo.
Dėl Veiklos kokybės įsivertinimo
rezultatai ir tobulintinų veiklos rodiklių
2021 m. veiklai pristatymo.
Dėl 2021 m. veiklos plano derinimo.

Laikas

Atsakingas

2020 m. sausio mėn.

J. Girskis
R. Bagdonienė

Balandžio mėn.

J. Girskis
R. Bagdonienė

Rugsėjo mėn.

J. Girskis
R. Bagdonienė

Gruodžio mėn.

J. Girskis
R. Bagdonienė

Sausio mėn.

R. Bagdonienė

Gegužės mėn.

R. Bagdonienė

Rugpjūčio mėn.

R. Bagdonienė

Gruodžio mėn.

R. Bagdonienė

13

Dėl „Mokytojų 2021-2023 metams“
programos suderinimo ir kvalifikacijos
tobulinimo perspektyvų.
3. Metodinės grupės posėdžiai
3.1. Pranešimas. „Kūrybiškas edukacinių
erdvių kūrimas ir jų panaudojimas
ugdomajame procese“ filmuotos
medžiagos pristatymas.
Ikimokyklinės ugdymo programos
„Skleiskis, pumpurėli, po saulutės delnu
koregavimo galimybės.
3.2. Teikiamų švietimo paslaugų kokybė
integruojant Prevencines programas
„Zipio draugai“, „Kimochi“,
Stebėtų veiklų aptarimas.
3.3. Dokumentacijos rengimas.
Ilgalaikiai ir trumpalaikiai planai.
Ugdymo vertybių ir veiklų visuma.
3.4. Pranešimas „Ugdomųjų veiklų su
vaikais organizavimas lauke pasiekimai
ir trikdžiai“
Vaikų ugdymo/si pasiekimų pažangos
aptarimas.
Stebėtų veiklų aptarimas.
4. Administracijos pasitarimai
4.1. Dokumentacijos tvarkymas
(buhalteriniai, ugdytinių dokumentai,
planai, metodinės grupės dokumentai ir
kt.), archyvavimas, informacijos
talpinimas internete.
2020 m. sąmatos projekto aptarimas.
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo
poreikiai.
Darbuotojų veiklos vertinimas. Metiniai
pokalbiai, užduotys.
4.2. Darbuotojų atostogų grafikų rengimas,
derinimas.
Viešųjų pirkimų plano 2020 m.
rengimas.
Vaikų užimtumo, saugumo aptarimas ir
užtikrinimas lauke.
Pasirengimas Veiklos užimtumo
projekto darbams.
4.3. Darbo vasaros laikotarpiu aptarimas.
Dokumentų parengimas vasaros darbui.
Pedagogų dokumentacijos tvarkymas.
Lopšelio-darželio aplinkos tvarkymo
aptarimas.
4.4. Pasirengimas naujiems mokslo metams.
Ugdymo priemonių poreikis.
Dokumentų (programos, tvarkaraščiai,
grafikai, įsakymai ir kt.) rengimas ir
derinimas.
Darbuotojų 2020-2021 m. m.
tarifikacijos rengimas.

Vasario mėn.

Reda Kundrotaitė
R. Bagdonienė

Gegužės mėn.

R. Bagdonienė
R. Būdvytė

Iki rugsėjo 14 d.

R. Bagdonienė
Pedagogai

Lapkričio mėn.

R. Bagdonienė
Pedagogai

Sausio mėn.

R. Bagdonienė
Zita Oželienė
J. Rumšienė

R. Bagdonienė
Kovo mėn.

R. Bagdonienė
Zita Oželienė

Gegužės mėn.

R. Bagdonienė
Zita Oželienė

Rugsėjo mėn.

R. Bagdonienė
Zita Oželienė
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Įstaigos dokumentacijos plano
rengimas.
4.5. 2020 metų finansiniai išteklių
panaudojimas.
Inventorizacijos aptarimas.
Pasirengimas Adventui ir kalėdiniam
laikui.

J. Rumšienė
Spalio mėn.

Pastabos:
1. posėdžiai, susirinkimai gali būti šaukiami papildomai pagal poreikį.
2. Planuoti klausimai gali būti išskaidyti į kelis posėdžius.

R. Bagdonienė
Zita Oželienė
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3 priedas
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO PLANAS 2020 M.

Eil.
Priemonė
nr.
1.
Organizacinė veikla
Kokybiškas veiklos
planavimas, refleksija.
Užtikrinti tinkamą vaikų
ugdymo/si sąlygų sudarymą
grupėse.
Parengti individualias
ugdymo programas.
Grupių stendų
informatyvumas,
sistemingas informacijos
atnaujinimas.
Ugdomosios aplinkos
organizavimas veiklų metu.
2.
Atviros veiklos
„Žaliojo daigelio istorija“ –
ugdymas lauke,
„Peliukų“, „Saulučių“,
„Boruželių“, „Drugelių“ gr.

3.

Priešmokyklinėje
„Kiškučių“ grupėje,
Projektų įgyvendinimas
Respublikinis - „Lietuvos
mažųjų žaidynės 2020“.

Regioninis ikimokyklinio ir
priešmokyklinio (3-6 metų)
amžiaus vaikų
etnokultūrinis projektas
„Pelytės pyragas“
Tarptautinė programa
„Zipio draugai“
Prevncinė programa
„Kimochi“
Rajoniniai renginiai
Dalyvauti rajoninėje
ikimokyklinio ugdymo
šventėje „Smalsučių
atradimai“
Dalyvauti rajoninėje
priešmokyklinukų šventėje
„Aš šaniausias iš visų į
mokyklą išeinu“.
4. Edukacinė pažintinė veikla, išvykos

Data

Atsakingas

Kaip/kur bus
aptarta

R. Bagdonienė

Individualiai su
pedagogais.
Metodinės grupės
pasitarimuose
Mokytojų tarybos
posėdžiuose.

Balandžio- J. Toleikytė
gegužės
N. Lidžiuvienė
mėn.
A. Lengvinienė
I. Šedienė
R. Būdvytė
R. Toleikienė
J. Rumšienė
Rugsėjo
R. Kundrotaitė
mėn.
I. Birvydienė

Metodinės grupės
posėdžiuose

Sausiogegužės
mėn.
Balandžiogegužės
mėn.

R.Bagdonienė
A. Lengvinienė
J. Rumšienė
R.Bagdonienė
J. Rumšienė

Mok. tarybos pos.

Per metus

R. Būdvytė

Mok. tarybos pos.

Per metus

Ikimokyklinio
ugdymo pedagogai

Mok. tarybos pos.

Lapkričio
mėn.

Ikimokyklinio
ugdymo pedagogai

Šilutės lopšelisdarželis
„Ąžuoliukas“

Balandžio
mėn.

R. Kundrotaitė
I.Birvydienė

Šilutės lopšelisdarželis
„Gintarėlis“

Sausio
mėn.
Rugsėjo
mėn.
Nuolat
Pagal ŠPT
išvadas
Per metus

Mok. tarybos pos.
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5.

5.

Edukacinė veikla F. Bajoraičio viešojoje bibliotekos
Švėkšnos filialas, muziejus
Susipažinimas su tėvų
specialybėmis, lankymasis
jų darbovietėse.
Priešmokyklinis ugdymas
Priešmokyklinio ugdymo
standartų taikymas vertinant
vaikų mokyklinę brandą.

Per metus
Pagal gr.
planus
2020-04
2020-05

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

Metodinėje
grupėje

Kartą per
pusmetį

R. Bagdonienė

Aktyviojo ugdymo metodo
taikymas ugdant įvairaus
amžiaus vaikus lauke.

2020 m.

Susitikimai su Švėkšnos
„Saulės“ gimnazijos
pradinių klasių mokytojais.
Dalyvauti jų renginiuose.
Dalyvauti rajono
metodiniuose-praktiniuose
renginiuose. Gautą
informaciją, metodinę
medžiagą perteikti
kolegoms.
Analizuoti vaikų brandumo
mokyklai pasiekimus.
Nuolat informuoti tėvus.
Dalyvauti rajoninėje
priešmokyklinukų šventėje
„Aš šaniausias iš visų į
mokyklą išeinu“.
Sveikatos stiprinimas
Sporto šventės lauke
„Kviečiame būryn visus,
sportui šaltis nebaisus“
„Peliukų“, „Kiškučių“ gr.
„Aš bėgu - 2020“

Gegužės
mėn.
Rugsėjo
mėn.
Nuolat

R. Bagdonienė
Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai
R. Bagdonienė
R. Kundrotaitė
I.Birvydienė

Individualiai su
mokytojais ir
Mokytojų tarybos
posėdyje
Individualiai su
mokytojais

„Prisijaukinkime lauką“ –
ugdymas lauke „Peliukų“,
„Saulučių“,
„Boruželių“,
„Drugelių“, „Kiškučių“ gr.
Konferencija sveikatingumo
tema.
Rajoninis konkursas
„Sveikuolių sveikuoliai“.
Sveikatingumo pamokėlės

Mokytojų tarybos
posėdyje

R. Bagdonienė
R. Kundrotaitė
I. Birvydienė

Tobulės mokytojų
kompetencija

Balandžio
9d.

R. Bagdonienė
R. Kundrotaitė
I. Birvydienė
R. Kundrotaitė
I. Birvydienė

Mokytojų tarybos
posėdyje,
metodinėje grupėje
Lopšelis-darželis

Vasario
mėn.

R. Bagdonienė
S. Zaveckienė

Lopšelis-darželis

Balandžio
mėn.
Kovospalio
mėn.

A.Lengvinienė

Lopšelis-darželis

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

Lopšelis-darželis

Gegužės

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai
R. Bagdonienė
S. Zaveckienė
S. Zaveckienė

Šilutės lopšelisdarželis „Žibutė“

Kas
pusmetį

Lapkričio
mėn.
Per visus
metus

Visuomenės
sveikatos biuras
Mokytojų tarybos
posėdyje,
metodinėje grupėje
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4 priedas
PEDAGOGINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪROS PLANAS 2019 M.
Tikslas: padėti pedagogams siekti ugdymo kokybės.
Uždaviniai: pedagogų kompetencijų įvertinimas; darbo metodų, formų, inovacijų analizė.
Eil.
Nr.

Veikla

Data

Dokumentacijos
tvarkymas:
2.1. metiniai, savaitiniai
grupių planai;
2.2. individualios
programos;
2.3. švietimo pagalbos
specialistų planai;
2.4. tvarkaraščiai, jų
laikymasis;
2.5. naujai priimtų
vaikų adaptacija.

Sausio
mėn.
Rugsėjo
mėn.

Dienos
ritmo
laikymasis.
Vaikų
priėmimo
organizavimas.

Per mokslo
metus

3.

Pasivaikščiojimų
organizavimas įvairaus
amžiaus
grupėse.
Fizinis
vaikų
aktyvumas.

Per metus

4.

Pasirengimas naujiems
mokslo metams. Darbo
organizavimas.

Rugsėjis

5.

Maitinimo
organizavimas.

Per metus

6.

Ugdomosios
veiklos
stebėjimas:
6.1. meninio ugdymo

1.

Vasario

Atsakingas

Rezultatai

R.Bagdonienė Dienynai pildomi
pagal reikalavimus.
Planai, ataskaitos
parengti laiku.
Individualios
programos
parengtos
specialiųjų poreikių
vaikams pagal ŠPT
išvadas.
Parengti
tvarkaraščiai.
Greitesnė
naujai
priimtų
vaikų
adaptacija.
R.Bagdonienė Reguliari
vaikų
veikla, grūdinimas,
maitinimas, patalpų
vėdinimas.
Teigiamas
vaikų
nuteikimas
visai
dienai.
R.Bagdonienė Stebėjimų,
žaidimų, judrios
veiklos
organizavimas.
Sistemingai
organizuojama
judri fizinė veikla
viduje ir lauke.
R.Bagdonienė Grupės,
salės
parengtos naujiems
mokslo metams.
Tinkamas
priemonių
panaudojimas
ugdymo procese.
Vaikai
mokomi
savitvarkos.
R.Bagdonienė Estetiška aplinka,
S.Zaveckienė kultūriniaihigieniniai
įgūdžiai.
R.Bagdonienė Pedagogo
gebėjimas tinkamai
parengti

Atsiskaityma
s
Individualiai
su
mokytojais
Individualiai
su
mokytojais

Individualiai
su
mokytojais
Individualiai
su
mokytojais.
Mokytojų
tarybos
posėdis
Individualiai
su
mokytojais

Mokytojų
tarybos
posėdis.
Individualiai
su
mokytojais

Metodiniame
pasitarime

Individualiai
su
mokytojais.
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mokytojos
J.
Rumšienės profesinės
kompetencijos siekiant
kvalifikacinės
kategorijos.
6.2. J. Toleikytės ir R.
Būdvytiės
praktinė
veikla.
6.3.prevencinių
programų
„Zipio
draugai“,
„Kimochi“
integravimas į ugdymo
turinį.

7.

8.

Ikimokyklinio amžiaus
vaikų
pažangos
ir
pasiekimų vertinimas
skaitmenine pasiekimų
vertinimo programa.
Priešmokyklinio
amžiaus vaikų pažangos
ir pasiekimų vertinimas
pagal
ŠMM
Priešmokyklinio
ugdymo tvarkos aprašą.
Kokybiškos
švietimo
pagalbos
specialistų
paslaugos ugdytiniams.

11. Renginių stebėjimas.

mėn.
Balandžio
mėn.
Lapkričio
mėn.
Gegužės
mėn.
Lapkričio
mėn.

ugdomosios
veiklos zonas.
Naujovių,
aktyviųjų ugdymo
metodų taikymas.
Ugdymo
organizavimas,
grupės valdymas.
Naujų
ugdymo
metodų taikymas

Metodinis
pasitarimas

Individualiai
su
mokytojais.
Metodinis
pasitarimas

Gegužės ir
spalio mėn.

R.Bagdonienė Individualūs vaikų Individualiai
segtuvai,
jų su
aktualumas,
mokytojais
informatyvumas.

Balandžio
mėn.

R.Bagdonienė Bus
užtikrinama
ugdymo paslaugos
specialiųjų poreikių
turintiems vaikams.
R.Bagdonienė Kokybiškos
veiklos, renginiai,

Per mokslo
metus

Individualiai
su
mokytojais
Individualiai
su mokytoju
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5 priedas
ŠVĖKŠNOS LOPŠELIO-DARŽELIO VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS
VEIKLOS PLANAS 2020 M.
Lopšelyje-darželyje 2020 m. sausio 2 dienos duomenimis buvo 10 vaikų.
Įstaigos materialiniai resursai: 1 muzikos, judriosios veiklos salė, logopedo kabinetas.
Vaikai:
specialiųjų ugdymosi poreikių – 10 vaikų, iš jų 7 vaikai su dideliais specialiaisiais
poreikiais, 3 vaikai turi nedidelius specialiuosius poreikius, , ir 2 ikimokyklinio amžiaus vaikams
pritaikyta programa;
socialiai remtini - 33 vaikai, jiems skirtas 50 % sumažintas mokestis už išlaikymą
ikimokyklinėje įstaigoje, 4 priešmokyklinio amžiaus vaikai gauna nemokamus pietus. 3
priešmokyklinio ugdymo vaikai įstaigą lanko 4 valandas.
Pagalbą vaikams, pedagogams ir tėvams teikia Šilutės ŠPT specialistai - logopedas,
psichologas,
Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis:
Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi, Šilutės švietimo
pagalbos tarnyba, Švėkšnos seniūnija, Šilutės rajono savivaldybės administracijos socialinės
paramos skyriumi, Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriumi Šilutės rajone.
VGK TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 2020 METAMS
Tikslas: organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą,
saugios ir palankios vaiko ugdymuisi aplinkos kūrimą, bei teikti švietimo pagalbos specialistų
pagalbą specialiųjų poreikių vaikams, jų tėvams (globėjams) ir pedagogams, atlikti vaiko
specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
Uždaviniai
1. Bendradarbiauti su švietimo pagalbos specialistais, atliekant specialiųjų poreikių
vaiko pasiekimų vertinimą.
2. Rūpintis vaiko socialine gerove, švietimo pagalba.
3. Teikti metodinę informaciją tėvams prevencijos, specialiojo ugdymo, socialinio
švietimo klausimais.
4. Užtikrinti ugdymo individualizavimą, atsižvelgiant į vaiko amžių, brandą, psichikos
savybes, poreikius.
5. Analizuoti ir spręsti vaikų tarpusavio, pedagogų ir vaikų, pedagogų ir tėvų santykių
problemas.
6. Įvykus krizei lopšelyje-darželyje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui,
sutrikdančiam įprastą įstaigos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, organizuoti krizės valdymo
priemones.
7. Kurti saugią ir sveiką aplinką įstaigoje.
Eil.
Veikla
Nr.
1. POSĖDŽIAI
1.1. VGK ir specialistų ataskaitos.
1.2. Švietimo pagalbos specialistų planai.
1.3. VGK veiklos ataskaita.
2. PASITARIMAI
2.1. VGK pasitarimai.
3.

SPECIALIOJO UGDYMO ORGANIZAVIMAS
IR KOORDINAVIMAS
3.1. Pagalbos gavėjų sąrašų parengimas, suderinimas

Data

Vykdytojai

2020-05
2020-09
2020-05,12
Per metus pagal
poreikį

VGK pirmininkas

2020-01, 09

VGK
pirmininkas,
nariai

Logopedas
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su Šilutės švietimo pagalbos tarnyba ir patvirtinimas.
3.2. Pirminis ir pakartotinis ugdytinių, turinčių
specialiųjų ugdymo (si) poreikių (SUP) vertinimas,
gebėjimų aptarimas.
3.3. Rinkti informaciją apie vaikus, turinčius ugdymo
sunkumų:
3.3.1. gavus tėvų sutikimą atlikti pirminį vertinimą;
3.3.2. teikti siūlymą ŠPT dėl specialiojo ugdymo
skyrimo;
3.3.3. pagal ŠPT išvadas parengti vaikams
kompleksinės pagalbos veiksmų planą;
3.3.4. konsultuoti pedagogus ir tėvus.
3.4.5. Pritaikyti ikimokyklinio, priešmokyklinio
ugdymo programas, aptarti su ugdytinių tėvais.
4.

5.

6.

KRIZIŲ VALDYMAS
4.1. Įvertinti aplinkybes, parengti krizės valdymo
planą.
4.2. Organizuoti švietėjišką veiklą įstaigos
bendruomenei krizių klausimais.
4.3. Kelti kvalifikaciją krizės valdymo klausimais.
PREVENCINĖ VEIKLA
5.1. Tėvų (globėjų) švietimas grupių susirinkimuose:
pedagoginėmis, sveikatos, psichologinėmis temomis
5.2. Teikti individualias konsultacijas tėvams,
pedagogams vaikų adaptacijos, elgesio sunkumų
klausimais.
5.3. Informuoti vaikus bei jų tėvus sveikatos
saugojimo bei stiprinimo klausimais.
5.4. Pravesti saugaus eismo valandėles.
5.5. Tiksliniai susirinkimai smurto, patyčių, elgesio
problemoms spręsti.
SOCIALINIS – EMOCINIS UGDYMAS
6.1. Socialinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“.
6.2. Smurto ir prevencijos savaitės renginių
organizavimas „Savaitė be patyčių“.
6.3. Tarptautinės programos „Zipio draugai“
vykdymas.
6.4.Prevencinės programos „Kimochi“ vykdymas.
6.5. Socialinė akcija „Tolerancijos diena“.
6.6. Sveikatos valandėlės, vaikų fiziniam aktyvumui
skatinti.

Pagal poreikį

VGK nariai

Pagal poreikį

Grupių mokytojai
Švietimo pagal
bos specialistai

Pagal poreikį
Pagal poreikį
Per metus
2 kartus metuose

VGK nariai

Pagal poreikį

VGK nariai

Per mokslo metus
Per metus
Pagal poreikį

2020-01mėn.
2020-03 mėn.
Per mokslo metus
Per mokslo metus
2020-11mėn
Per metus

S. Zaveckienė
Grupių mokytojai

Grupių mokytojai
R. Bagdonienė
J.Rumšienė
R. Būdvytė
Ikimokyklinių
grupių mokytojai
J. Rumšienė
Grupių mokytojai
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6 priedas
VAIKŲ SAVIRAIŠKOS – RENGINIŲ PLANAS 2020 M.
Tikslas: padėti vaikams tenkinti saviraiškos poreikius, formuoti iniciatyvią asmenybę.
Uždaviniai: 1. ugdyti vaikų meninę kompetenciją ir kitas kompetencijas per
saviraiškos poreikio tenkinimą. 2. ugdyti kultūrinį suvokimą, meninį skonį, kūrybiškumą.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
18.

Renginio pavadinimas, tema
Renginiai
Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“.
Vasario 16-osios minėjimas „Gimtinės
takeliu“
„Kviečiame būryn visus, sportui šaltis
nebaisus“ (grupių žiemos sporto šventės)
Akcija „Mėnuo be patyčių“
„Velylės skrybėlaitė“
„Mamos suknelė“

Numatoma data

Sausio 13 d.
Vasario 14 d.
Vasario mėn.
Kovo mėn.
Gegužės 1 d.

„Puošiu aplinką, kurioje gyvenu - puošiu
savo miestelį“
Priešmokyklinukų išleistuvių šventė
„Skambėk vaikystės varpeli“

Gegužės 8d.

„Kas ten dūzgia tarp žiedų“ ( Vaikų
gynimo diena).
„Nuplasnojo vasarėlė...“

Birželio 1d.

„Aš saugus kai žinau“
Tarptautinė tolerancijos diena
Advento vakaronė „Advento vainikas
kitaip“
Šv. Kalėdų šventiniai renginiai

Rugsėjo mėn.
Lapkričio mėn.
Lapkričio mėn.

Gegužės 29 d.

Rugsėjo 1 d.

Gruodžio 28-29

Piešinių parodos, holo ir galerijos puošyba
18.1. „Gražiausia snaigė“.
Sausio mėn.
18.2. „Iš Kanapinio virvės“.
Kovo mėn.
18.3. „Velykės skrybelaitė“.
Balandžio mėn.
18.4. „Vakar ir dabar“.
Gegužės mėn.
18.5. „Pasaulis vaiko akimis“.
Gegužės mėn.
18.6. „Pelenės karieta“

Spalio mėn.

18.7. „Šalčio raštai“

Gruodžio mėn.

Atsakingas
J. Rumšienė,
R. Kundrotaitė
J. Rumšienė
Grupių mokytojai
R. Būdvytė
R. Būdvytė
R. Kundrotaitė
J. Rumšienė
R. Toleikienė
R. Kundrotaitė
I.Birvydienė
R. Būdvytė
R. Kundrotaitė
J. Rumšienė
R. Kundrotaitė
J. Rumšienė
I.Birvydienė
I.Šedienė
R. Kundrotaitė
J. Rumšienė
Mokytojai
J. Toleikytė
R.Toleikienė
R. Būdvytė
I. Šedienė
R. Kundrotaitė
I. Birvydienė
N. Lidžiuvienė
J. Toleikytė
I.Šedienė
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7 priedas
BENDRADARBIAVIMO SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS PLANAS 2020 M.

Eil.
Nr.
Bendradarbiausime
Laikas
1. Su Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos
Švėkšnos skyriumi:
1 veikla žaislotekoje, videotekoje ir kituose bibliotekos
Per metus
renginiuose.
2. Vaikų darbų paroda.
Kovo 1 d.
2.
Su Šilutės meno mokyklos Švėkšnos filialu
1.Dailės mokykla – keramikos studija.
Per metus
2. Vaikų darbų paroda.
3. Su Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos pradinėmis
klasėmis
1. Susitikimai su mokytojais.
2. Atvirų durų dienos pradinėje mokykloje.
3. Mokinių savanorystė.
4.
Su Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija
BalandžioRegioninis ikimokyklinio ir priešmokyklinio (3-6 metų) gegužės mėn.
amžiaus vaikų etnokultūrinis projektas „Pelytės
pyragas“
5. Šilutės sportinių šokių studija „Lugnė“
1.Vaikų koncertai įstaigos renginiuose
2. Vaikų koncertas „Šeimos diena“.
6
Su Švėkšnos seniūnija, amatų centru
Akcijos: „Mes už šviesą“, „Švėkšna – Kalėdinių
Per metus
Nykštukų miestelis“,
Šventiniai renginiai: „Duonos Šventė“, „Šeimos diena“.
7. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato,
Per metus
Žemaičių Naumiesčio policijos nuovada
Renginys: „Aš saugus kai žinau”.
8.
Su Šilutės švietimo pagalbos tarnyba (ŠPT)
1. Kvalifikacijos kėlimas (seminarai, mokymai).
Per metus
2. Vaikų vertinimai Pedagoginėje psichologinėje
tarnyboje.
3. Specialistų konsultacijos.
9. Su Klaipėdos universitetu, Valstybine kolegija ir
PŠKC
1. Studentų priėmimas praktikai atlikti.
Per metus
2. Gerosios darbo patirties sklaida.
3. Kvalifikacijos tobulinimas.
10. Su Šilutės visuomenės sveikatos biuru
1. Vaikų maitinimas. Valgiaraščių derinimas.
Per mokslo
2. Respublikinis konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“
metus
3. Profilaktika, prevencija, sergamumo analizė.

Atsakingas
R.Bagdonienė
A.Lengvinienė
R.Būdvytienė
R.Kundrotaitė
R.Bagdonienė
I.Birvydienė
R. Kundroaitė
R. Bagdonienė
J. Rumšienė
R. Bagdonienė
R. Bagdonienė
J. Rumšienė
J. Toleikytė
N.Lidžiuvienė
R. Bagdonienė
I. Birvydienė
R. Bagdonienė

R. Bagdonienė

R. Bagdonienė
S. Zaveckienė
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8 priedas
SĄVEIKOS SU ŠEIMA PLANAS 2020 M.

Eil.
Turinys
Nr.
1. Tėvų susirinkimai. Bendri:
1.1. Lopšelio-darželio vadovo ataskaita.
Pranešimas „Kokybiškas kiekvieno vaiko
ugdymas – kelias į sėkmę“
1.2. Grupių:
supažindinti tėvus su įstaigos veikla, ugdymo
programomis, metodika, dienos ritmu, metodine
literatūra, pasirengimu mokyklai.
aptarti tėvų dalyvavimo ugdymo procese
galimybes;
atnaujinamos tarybos tėvų atstovų rinkimai;
tėvų apklausa išsiaiškinant tėvų lūkesčius;
Pranešimas „Kaip mūsų požiūris užprogramuoja
vaikus sėkmei ar nesėkmei“.
2. Tėvų švietimas:
psichologo paskaita „Emocinio intelekto
ugdymas“;
atmintinės, bukletai, skrajutės aktualiais vaikų
ugdymo klausimais;
pedagogų ir kitų specialistų konsultacijos;
diskusijų organizavimas;
rekomenduotinos pedagoginės literatūros
pristatymas bei aptarimas;
kartu su tėvais vykdyti grupių bei įstaigos
projektus.
3. Vaikų ugdymo/si rezultatų aptarimas:
sudaryti sąlygas tėvams stebėti savo vaikus bei
dalyvauti ugdomojoje veikloje;
nuolat informuoti ir aptarti vaiko ugdymo /si
poreikius, pasiekimus, pažangą;
organizuoti vaikų darbelių bei šeimos kūrybinių
darbelių parodas;
kartu su tėvais rengti šventes, pramogas,
vakarones;
vykdyti tėvų anketines apklausas, tyrimus
ugdomojo proceso gerinimui.
4. Partnerystė su šeima, siekiant vaiko gerovės,
įvairinant ugdymo procesą.
tėvų dalyvavimas grupių ir darželio šventėse,
renginiuose, pramogose, atvirų durų savaitėje ir
kt.;
įtraukti tėvus į lopšelio-darželio veiklą, skatinti
savanorystei;
tėvų profesijų pristatymas savo darbovietėse;
vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinių darbų ir parodų
organizavimas;
dalyvavimas atliekant giluminį auditą.

Data

Vykdytojai

2 kartus per R. Bagdonienė
metus ir pagal
reikalą
R. Bagdonienė
Ikimokyklinio ,
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

Per metus

R. Kundrotaitė
I.Birvydienė
R.Bagdonienė
Ikimokyklinio ,
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

Per metus

R.Bagdonienė
Ikimokyklinio ,
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

Per metus

R.Bagdonienė
Ikimokyklinio ,
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai
Vaikų tėvai
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9 priedas
VAIKŲ SVEIKATOS STIPRINIMO IR APSAUGOS PRIEŽIŪROS PLANAS 2020 M.
1. Sudaryti saugias ir sveikas vaiko ugdymo (si) sąlygas.
2. Saugoti ir stiprinti vaikų fizinę ir psichinę sveikatą.
Uždaviniai: 1. Užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę, kuriant saugią ir sveiką lopšelio-darželio
aplinką, stiprinant vaikų sveikatą.
2. Užtikrinti pirmosios pagalbos suteikimą, pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų,
apsinuodijimu atvejais.
3. Užtikrinti kokybišką vaikų mitybą.
4. Formuoti teisingą šeimos ir vaikų požiūrį į savo sveikatą, mokyti sveikos gyvensenos ir asmens
higienos.
Laukiamas rezultatas: Bus užtikrintas vaiko saugumas ir sveikata ikimokyklinėje įstaigoje.
Tikslai:

Eil.
Nr.

Veikla

1.

Teikti pirmąją medicininę pagalbą.
Vesti sveikatos priežiūros, medicinininę
dokumentaciją, pagal vaikų sveikatos pasų
duomenis pildyti grupių dienynus.

2.

Maitinimo organizavimas
1. Organizuoti maisto gamybą pagal Geros
higienos praktikos taisykles.
2. Organizuoti vaikų maitinimą pagal
Šilutės Visuomenės sveikatos biuro
parengtą 15 dienų perspektyvinį
valgiaraštį.
3. Sekti gaunamų maisto produktų kokybę ir
realizacijos terminus.
4. Mikrobiologiškai ištirti vandenį ir maistą.
5. Vykdyti Europos sąjungos finansuojamas
programas „Pienas vaikams” ir „Vaisių
vartojimo skatinimas švietimo įstaigose”.
6. Atlikti maitinimo normų piniginius
paskaičiavimus.
7. Atlikti metinį ir vidinį RVASVT sistemos
auditą pagal Geros higienos praktikos
taisykles.
8. Sudaryti sutartis su maisto produktų
tiekėjais.

3.

Sanitarija ir higiena
1.Užtikrinti gerą sanitarinį – higieninį stovį
įstaigoje.
2.Vykdyti maisto bloko ir grupių sanitarinę
kontrolę.
3.Analizuoti aptarnaujančio personalo darbo
kokybę.
4.Apmokyti aptarnaujantį personalą
tinkamai naudoti valymo ir dezinfekcijos
priemones.

Data

Atsakingas

Pagal reikalą
Nuolat

Visuomenės sveikatos biuro specialistė

Nuolat

R.Bagdonienė

Nuolat

R.Bagdonienė
S. Zaveckienė

Nuolat
Du kartus metuose
Nuolat

S.Zaveckienė
Z.Oželienė

Kasdien

J.Dautarienė

Kartą metuose

S.Zaveckienė

Per metus

R.Bagdonienė

Nuolat

Z. Oželienė

Nuolat

R. Bagdonienė
S. Zaveckienė
Z.Oželienė

Kartą per mėnesį
Nuolat

Z.Oželienė
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5.Vykdyti profilaktinį aplinkos
kenksmingumo pašalinimą (dezinfekcija,
dezinsekcija, deratizacija).
Vykdyti savikontrolę grupėse, virtuvėje.
4.

Kasdien

L.Justienė
Pedagogai

Profilaktikos organizavimas
1.Siųsti vaikus profilaktiniam sveikatos ir
dantų patikrinimui.
2.Kartą per mėnesį tikrinti vaikų švarą (dėl
pedikuliozės taip pat).
3.Atlikti vaikų metinę sergamumo analizę,
parengti ataskaitas.
4.Konsultuoti sveikatingumo klausimais.
5.Organizuoti personalo profilaktinęsanitarinę medicininę patikrą.
6.Dalyvauti vaikų sportiniuose, sveikatingumo renginiuose, projektuose, atvirose kūno
kultūros ir vaikų sveikatinimo veiklose,
išvykose, atvirų durų dienose.
7.Organizuoti sveikatinimo valandėles
vaikams pagal Visuomenės sveikatos biuro
planą.
8.Esant infekciniam susirgimui skelbti
karantiną, susirgimus registruoti
registracijos infekcinių susirgimų žurnale ir
atlikti dezinfekcinį patalpų valymą.

Kartą metuose

Pedagogai

9.Įvykus traumai, incidentui - registruoti
traumų, incidentų registracijos žurnale.
5.

Darbuotojų sveikatos žinių atestavimas

6.

Pedagogų, tėvų švietimas
teikti informaciją pedagogams, tėvams apie
vaikų sveikatos būklę, sveikatos stiprinimą
pedagogų tarybos posėdžiuose,
metodiniuose pasitarimuose, visuotiniuose,
grupių tėvų susirinkimuose.
Parengti informaciją, lankstinukus sveikatos
klausimais.

7.

Nuolat
Kartą metuose
Pagal reikalą
Pagal grafiką

Visuomenės sveikatos biuro specialistė
S.Zaveckienė
Visuomenės sveikatos biuro specialistė

Per 2020 m.

Visuomenės sveikatos biuro specialistė

Pagal planą

R. Jaruškevičienė
S.Zaveckienė

Pagal reikalą

Visuomenės sveikatos biuro specialistė
S.Zaveckienė

Pagal reikalą

R. Bagdonienė
S.Zaveckienė

Pagal įstaigos metinį
veiklos planą

Pagal poreikį

Visuomenės sveikatos biuro specialistė
S.Zaveckienė
Visuomenės sveikatos biuro specialistė
S.Zaveckienė

Pedagogai
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10 priedas
PERSONALO KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDOS
PLANAS 2020 METAMS
Tikslas: skatinti nuolatinį profesinį tobulėjimą, vykdyti mokytojų profesinės
kompetencijos tobulinimo planą ir mokytojų atestaciją.
Uždaviniai: seminarų, konferencijų metodinių žinių, naujovių sklaida.
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Programa
Data
„Specialiosios pedagogikos ir
Pagal Šilutės
specialiosios psichologijos
ŠPT planą
kvalifikacijos tobulinimo kursų
programa“
Psichologinis seminaras:
Pagal Šilutės
„Emocinio intelekto
ŠPT, KU
ugdymas“.
planą
Tarptautinės ankstyvosios
Per metus
prevencijos programos „Zipio
draugai“ mokymai.
Seminaras „Lietuvos mažųjų
Sausio mėn.
žaidynės. Organizavimo ir
teisėjavimo metodika„
„Socialinis – emocinis vaikų
Pagal Šilutės
ugdymas su Kimochis
ŠPT, KU
programa“.
planą
Vaikų pasiekimų ir pažangos
Per metus
vertinimas.

Dalyviai
R. Kundrotaitė
R. Būdvytė
N. Lidžiuvienė
J.Toleikytė
Ikimokyklinio
ugdymo pedagogai
R. Būdvytė

Atsiskaitymas
Metodiniuose
pasitarimuose

VGK,
metodiniuose
pasitarimuose
Metodiniuose
pasitarimuose

A.Lengvinienė
J.Rumšienė

Rajoninės
varžybos

Ikimokyklinio
ugdymo pedagogai

Metodiniuose
pasitarimuose

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai
R. Kundrotaitė

Metodiniuose
pasitarimuose

Ikimokyklinio
ugdymo pedagogai

Metodiniuose
pasitarimuose

Idėjų mugė - „Kūrybiškas
edukacinių erdvių kūrimas ir jų
panaudojimas ugdomajame
procese“ filmuotos medžiagos
pristatymas.
„Emocinio intelekto ugdymas
integruojant Kimochis
programą„

Vasario mėn.

Gerosios darbo patirties
sklaida:
„Kaip prisijaukinti lauką“ –
įstaigos pedagogams.
„Veiklų su vaikais
organizavimo lauke privalumai
ir trūkumai“
„Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikų
socialinio-emocinio ir
psichologinio saugumo
pasiekimai ir rezultatai
įgyvendinus prevencines
programas „Zipio draugai“,
„Kimochi“

Gegužės
mėn.

A.Lengvinienė

Refleksija
metodiniuose
pasitarimuose

Lapkričio
mėn.

Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

Metodiniuose
pasitarimuose
VGP

Pagal Šilutės
ŠPT, KU
planą

Metodiniuose
pasitarimuose
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11.
12.
13.

14.

Pedagoginės veiklos
savianalizė, refleksija.
Renginių organizavimas
švietimo įstaigoje.
Dalyvavimas respublikos
ikimokyklinių įstaigų
projektuose, akcijose.
Seminarai darbuotojams:
vadovui
ūkvedžiui
maitinimo organizatoriui
virėjui
auklėtojų padėjėjams

05 mėn.

R. Bagdonienė

06 mėn.

R.Bagdonienė

Per metus
Pagal Šilutės
ŠPT, Klaipėdos PŠKC
planus

Pedagogai
R. Rita Bagdonienė,
Z.Oželienė,
S.Zaveckienė
L.Justienė
Pedagogams pagal
poreikį

Mokytojų tarybos
posėdyje
Metodiniuose
pasitarimuose
Refleksija
metodiniuose
pasitarimuose
Administracijos
pasitarimuose

Metodiniame
pasitarime

Vykdyti mokytojų profesinės kompetencijos tobulinimo programą ir mokytojų atestaciją
Eil.
Nr.
1.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui
specialistų atestacija
Dėl kvalifikacinės kategorijos
suteikimo meninio ugdymo
mokytojai Jurgitai Rumšienei.

Data
2020 m. II pusmetis

Kvalifikacinė kategorija
Meninio ugdymo vyr. mokytoja
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11 priedas
ŪKINĖS – FINANSINĖS VEIKLOS IR MATERIALINĖS BAZĖS GERINIMO
PLANAS 2020 M.
Tikslas: užtikrinti lopšelio-darželio funcionavimą, kurti saugią aplinką vaikams,
darbuotojams. Gerinti įstaigos materialinę bazę.
Uždaviniai: efektyviai, ekonomiškai ir racionaliai naudoti skiriamas lėšas;
modernizuoti ugdymo aplinką, aprūpinti reikiamais ištekliais; užtikrinti sanitarinių-higieninių
reikalavimų vykdymą ir įgyvendinimą.
Eil.
Nr.
1.

Priemonė

Laikas

DOKUMENTŲ RENGIMAS
Viešieji pirkimai:
parengti viešųjų pirkimų ataskaitą Viešųjų pirkimų tarnybai ir talpinti Sausio mėn
įstaigos internetiniame tinklapyje;
.
parengti viešųjų pirkimų planą;
Kovo mėn.
pildyti kitus viešųjų pirkimų dokumentus: paraiškas, apklausos Pagal poreikį
pažymas, pirkimų žurnalą, siunčiamų, gaunamų, paraiškų ir pažymų
registrus;
vykdyti viešųjų pirkimų konkursus;
Pagal poreikį
sutartis ir laimėtojų pasiūlymus talpinti CVP sistemoje;
Pagal poreikį
parengti sutartis su tiekėjais.
Pagal poreikį
Civilinė sauga:
parengti veiklos, mokymo ir prevencinių priemonių planus;
atnaujinti ekstremalių situacijų valdymo veiklos planą;

Sausio mėn.
Vasario mėn

Priešgaisrinė sauga:
atnaujinti darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planą;

Vasario mėn.

Darbo sauga:
asmeninių apsaugos priemonių kortelių parengimas;
Kovo mėn.
darbuotojų saugos ir sveikatos darbo vietoje naujų instrukcijų Kovo mėn.
rengimas.
Kitos sritys:
inventoriaus nurašymo, išdavimo, perdirbimo, montavimo ir skirti
naudoti inventoriui aktai;
komunalinių paslaugų skaitiklių duomenų perdavimas atitinkamoms
institucijoms;
perduoti duomenis specialistui apie eksploatacines išlaidas;
parengti dokumentus dėl dalyvavimo viešųjų darbų konkurse.
sanitarinių ir švaros priemonių dokumentų tvarkymas: saugos
duomenų lapai, biocidų liudijimai.
šalutinių gyvūninių produktų dokumentų tvarkymas;
kenkėjų kontrolės vykdymo priežiūrą;
vaikų žaidimų aikštelių kontrolės dokumentų pildymas;
incidentų žurnalo pildymas;
parengti dokumentus atliekų deklaracijai;
pildyti darbuotojų vertinimo lapus.

Pagal poreikį
Kas mėnesį
Kas mėnesį
Vasario mėn.
Pagal poreikį
Kas mėnesį
Pagal poreikį
Kas savaitę
Pagal poreikį
Gruodžio mėn.
Kartą metuose
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2.

REMONTAS:
Pasirengti ir organizuoti koridorių, maisto bloko, direktoriaus kabineto, II ketvirtis
„Kiškučių“, „Boružėlių“ grupių žaidimo kambarių remontus;
vykdyti einamąjį remontą įstaigos patalpose;

3.

ĮSIGYTI:
kanceliarines, sanitarines-higienos ir kitas reikalingas priemones;
Vaikų 100 vnt. patalynės komplektų, žoliapjovę.
ATLIKTI:
pastato, patalpų priežiūrą, teritorijos tvarkymą;
lietvamzdžių valymo darbus;
įstaigos želdynų atnaujinimą;
atlikti gesintuvų patikrą;
žaidimo aikštelių darželio teritorijoje atnaujinimą;
inventorizaciją;
metinį ir vidinį RVASVT sistemos auditą;
maisto bloko ir grupių sanitarinę kontrolę;

4.

5.

ORGANIZUOTI:
šalutinių gyvūninių produktų išvežimą;
kenkėjų kontrolę;
vaikų žaidimų aikštelių kontrolės patikras;
vandens ir smėlio mėginių patikrą;
matavimo prietaisų patikrą;
užtikrinti sanitarinį-higienos stovį įstaigoje.

Pagal poreikį
Pagal poreikį
I ketvirtis
II ketvirtis
II-III ketvirtis
Lapkričio mėnesį
Gruodžio mėn.
Nuolat
Kas mėnesį
Pagal poreikį
Kas savaitę
Kartą metuose
Kartą metuose
Nuolat

LĖŠŲ ŠALTINIAI. iš savivaldybės biudžeto, (MK) lėšų - 194,5 tūkst. Dalis plano bus
finansuojama iš surinktų specialiųjų programų, paramos lėšų. Plano įgyvendinimą koordinuos
direktorius, ūkvedys, vyr. buhalteris. Priežiūrą vykdys direktorius.
_______________________

