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Raseinių lopšelio - darţelio „Saulutė“ veiklos planas parengtas, atsiţvelgiant į Raseinių
rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginį planą, Raseinių lopšelio - darţelio „Saulutė“
2019-2021 metų strateginį veiklos planą, lopšelio - darţelio veiklos kokybės įsivertinimo išvadas,
lopšelio - darţelio socialinės aplinkos ypatumus, lopšelio - darţelio turimus finansinius ir
materialinius išteklius, lopšelio - darţelio bendruomenės narių pasiūlymus, lopšelio - darţelio
pasirinktą prioritetinę veiklos kryptį – vaiko sveikatos ir kūrybiškumo ugdymą.
Raseinių lopšelio - darţelio „Saulutė“ metinę veiklos programą rengė darbo grupė.

II SKYRIUS
PRAĖJUSIŲ METŲ LOPŠELIO – DARŢELIO VEIKLOS ANALIZĖ
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2018 metų prioritetinės kryptys: individualios kiekvieno vaiko paţangos stebėjimas,
vertinimas, vaikų pasiekimų gerinimas; darţelio bendruomenės narių socialinių emocinių
kompetencijų ugdymas, vaiko idėjų įgyvendinimas.
2018-ųjų metų
tikslas, uţdaviniai,
priemonės

Siekiniai (rezultato vertinimo,
produkto kriterijaus

Siekinių įgyvendinimo faktas

pavadinimas ir mato vienetas)

1.Siekti ugdymo kokybės, uţtikrinant ugdymo turinio kaitą, atitinkančią šiuolaikinius ugdymo
tikslus.
1.1.Siekti ugdymo

Ne maţiau kaip 90 % pedagogų

90 % pedagogų planavo veiklas

turinio planavimo

planuos veiklas iš vaiko

iš vaiko perspektyvos.

kokybės.

perspektyvos. Ne maţiau kaip 50 % 25 % pedagogų kėlė
pedagogų kels pamatuojamus

pamatuojamus uţdavinius.

uţdavinius. Ne maţiau kaip 70 %

50 % pedagogų atliko ugdomosios

pedagogų gebės atlikti ugdomosios

veiklos refleksiją pagal

veiklos refleksiją pagal uţdavinius.

uţdavinius.

Ne maţiau kaip 80 % tėvų dalyvaus 80 % tėvų dalyvavo ugdymo
ugdymo veikloje, šventėse, atliks

veikloje, šventėse, atliko bendrus

bendrus kūrybinius darbus.

kūrybinius darbus.

1.2.Tobulinti ugdymo

Bus įgyvendinama ne maţiau kaip

Įvykdyti visi planuoti ugdymo

turinį.

viena vaiko idėja per savaitę.

projektai, gamtosauginės akcijos,

100 % bus įgyvendinti ugdymo

edukacinės veiklos, įgyvendinti

projektai, edukaciniai uţsiėmimai,

numatyti uţdaviniai.

gamtosauginės akcijos.

Raseinių rajono ikimokyklinio ir

Įvyks ne maţiau kaip keturios

priešmokyklinio amţiaus vaikų

edukacinės PU veiklos

meninio skaitymo konkursuose

netradicinėse erdvėse.

du IU ir du PU ugdytiniai tapo

Įvyks ikimokyklinio ir

laureatais.

priešmokyklinio amţiaus vaikų

Įgyvendinant veiklas

meninio skaitymo konkursai.

bendradarbiauta su socialiniais

Į akcijas įsitrauks ne maţiau kaip

partneriais.

50 % tėvų.

Skaitytas pranešimas

Bus surengtos 3 vaikų fotografijų

respublikinėje konferencijoje

parodos.

„Pilietiškumo ir
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Pedagogai pasidalins gerąja darbo

bendruomeniškumo aktualumas,

patirtimi ugdant vaikų pilietiškumą,

ugdymo būdai ir galimybės

vaidybinius gebėjimus.

ikimokyklinėje įstaigoje“.

Bus įgyvendinta ne maţiau kaip 1
tėvų pasiūlyta priemonė.
1.3.Didinti darbuotojų

Įvyks metodinė-praktinė

Įvyko konferencija, beveik visi

profesinį

konferencija, pedagogai pristatys

(90 %) pedagogai pristatė

meistriškumą.

parengtą priemonę socialiniam

parengtą priemonę socialiniam

emociniam intelektui ugdyti.

emociniam intelektui ugdyti.

Sieks aukštesnės kvalifikacinės

Įvyko pedagogų atestacija - 1

kategorijos 4 pedagogai.

logopedas įgijo mokytojo

Bus įgyvendintas projektas „Kuriu

metodininko, 2 auklėtojai -

šviesoje“ ir išleistas projekto

vyresniojo auklėtojo

leidinys.

kvalifikacines kategorijas.

Bus išleistas leidinys „Pirmieji

Išleisti du leidiniai.

vaiko metai darţelyje“.

50 % pedagogų dalyvavo

Ne maţiau kaip 70 % pedagogų

nuotoliniuose mokymuose.

dalyvaus nuotoliniuose

Įgyvendintos neplanuotos veiklos:

mokymuose, medţiagą naudos tėvų

Organizuotas seminaras

švietimui. Ne maţiau kaip 70 %

pedagogams „Programos

pedagogų gebės paruošti

„eTwinning“ galimybės gerinant

informaciją viešinimui.

ugdymosi procesą“, parengti ir
įgyvendinti 3 projektai eTwinning
erdvėje. Vienas auklėtojas
dalyvavo respublikinėse idėjų
mugėse „Aktyvieji ir įtraukūs
ugdymosi metodai praktikoje“,
„Ţaidţiu ir mokausi“, logopedasvirtualioje tarptautinėje metodinių
darbų parodoje „Mano pagalba
vaikui“.

2.Tobulinti sveikatos saugojimo ir stiprinimo veiklą.
2.1.Stiprinti vaikų

Bus įgyvendintos LIONS QUEST

Įgyvendintos prevencinės

socialinę, emocinę ir

programos trijose grupėse, ne

programos LIONS QUEST trijose

fizinę sveikatą.

maţiau kaip dviejose grupėse –

grupėse ir Kimochis – dviejose
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socialinio emocinio ugdymo

grupėse.

programa Kimochis.

100 % įgyvendintas Vaiko

Bus įgyvendinta ne maţiau kaip 90

gerovės komisijos planas.

% Vaiko gerovės komisijos plano

90 % įgyvendintas projektas

priemonių.

„Sveikata visus metus“.

100 % įgyvendintas projektas

Atliktas ir bendruomenei

„Sveikata visus metus“.

pristatytas tyrimas apie patyčių

Bus įgyvendintos veiklos „Savaitė

paplitimą lopšelyje-darţelyje, visų

be patyčių“.

PU grupių vaikai su Raseinių

100 % vaikų dalyvaus

Viktoro Petkaus pradinių klasių

respublikiniuose fizinio aktyvumo

mokiniais ţaidė emocinio

skatinimo renginiuose.

intelekto lavinimo ţaidimus.

Įvyks sveikos mitybos skatinimo

Įsijungta į Europos sporto savaitę

renginiai: vandens diena ,

BEACTIVE, 100 % vaikų

„Linksmieji pusryčiai“, Pasaulinės

dalyvavo trijuose fizinį aktyvumą

sveikos mitybos diena.

skatinančiuose renginiuose.

Visų PU grupių vaikai dalyvaus

Visų grupių vaikai dalyvavo

rajoniniuose renginiuose „Olimpinę

trijose sveikos mitybos skatinimo

ugnelę į kiekvieno širdelę“ ir „Aš

renginiuose.

saugus kelyje“.

PU grupių komandos dalyvavo

Bus organizuota sveikatos diena

dviejuose sveikatą stiprinančiuose

„Sveikatos takeliu“. Dalyvaus ne

rajoniniuose renginiuose.

maţiau kaip penkių grupių vaikai.

Sveikatos dienoje „Sveikatos

Bus įrengtas arbatos kambarys.

takeliu“ dalyvavo 10 grupių

Ne maţiau 90 % vaikų dalyvaus

vaikai.

renginyje „Draugo diena“.

II buveinėje pradėtas rengti

Bus įgyvendinti ne maţiaus kaip 2

arbatos kambarys.

renginiai pagal RIUPKKA veiklos

„Draugo dienos“ renginyje

planą.

dalyvavo 90 % vaikų ir 20 %

Visose lopšelio-darţelio grupėse

darbuotojų.

bus taikoma ne maţiau kaip du S.

Visose lopšelio-darţelio grupėse

Kneipo sveikatinimo elementai.

taikomi S. Kneipo sveikatinimo
elementai.

2.2.Gerinti

Ne maţiau nei 50 % tėvų išklausys

Įvykdytos visos numatytos

bendruomenės

pranešimą būsimųjų ugdytinių

veiklos, uţdavinys įgyvendintas
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informavimą apie

tėvams „Pirmas ţingsnis į

sveikatą stiprinančios

savarankišką socialinį gyvenimą“.

veiklos procesus.

Įvyks R. Bogušienės seminaras apie

100 %.

sveikatai palankią mitybą darţelio
bendruomenei. Bus pristatytas
pranešimas tėvams „Kaip atpaţinti
ir stabdyti agresiją ir patyčias
lopšelyje darţelyje?“ Apie vaikų
mitybos organizavimą lopšelyjedarţelyje bus informuojama tėvų
susirinkimuose, lopšelio-darţelio
internetinėje svetainėje.
2.3.Plėsti sveikatą

Bus įsigyta metodinių priemonių

Įsigyta metodinių ir terapinių

stiprinančių priemonių pagalbos specialistams,

priemonių.

materialinę bazę.

pedagogams.

Vaikų maitinimo organizavimo

Visoms grupėms bus nupirkta

inventorius atnaujintas iš dalies.

terapinių priemonių (kinetinis

Įsigyti du lauko įrengimai.

smėlis, aromaterapinės lempos,

Atnaujintas interjeras, įrengtos

masaţiniai kamuoliukai, šviesos

erdvės.

molbertai ir kt.).
Bus atnaujintas vaikų maitinimo
organizavimo inventorius, įsigyta
sulčiaspaudė, įrengtas stovas
prieskoniniams augalams auginti.
Bus atnaujintos lauko ţaidimų
aikštelės, įsigyti ne maţiau nei du
lauko įrengimai.
II buveinėje bus atnaujintas
valgyklos interjeras, įrengtos erdvės
darbams eksponuoti I ir II
buveinėse.
I buveinėje bus įrengta erdvė
sveikatos veiklų viešinimui.
Įrengtas papildomas lauko
apšvietimas I buveinėje.
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3.Plėtoti lopšelio-darţelio kultūrą puoselėjančias ir bendruomenę telkiančias veiklas.
3.1.Ugdyti

100 % vaikų ir pedagogų dalyvaus

pilietiškumą, puoselėti tradicijas ir papročius

Tikslas pasiektas 100 %
įgyvendintos visos numatytos

tradicijas ir

puoselėjančiuose penkiuose

veiklos.

tautiškumą.

renginiuose lopšelyje-darţelyje.

Įvyko visi renginiai. Renginiuose

Visi vaikai ir darbuotojai dalyvaus

dalyvavo 100 % vaikų ir

Laisvės gynėjų dienos renginiuose.

darbuotojų.

Įvyks septyni renginiai Lietuvos

Dalyvauta festivaliuose

100-čiui, kuriuose dalyvaus 100 %

„Dainuoju Lietuvai“, „Taip

vaikų ir darbuotojų.

linksmindavosi mūsų senoliai“,

Įvyks tradiciniai darţelio renginiai:

konkurse „Vaikų Velykėlės“.

šeimos šventės, atsisveikinimas su

Įvyko trys koncertai su Raseinių

darţeliu, Vaikų gynimo diena,

meno mokyklos mokiniais.

Mokslo ir ţinių diena, Mokytojo

Įgyvendintas projektas, įstaigos

diena.

erdvės papuoštos pasakų

Įstaiga dalyvaus rajoniniuose ir

motyvais, vyko šventiniai

respublikiniuose tautiškumą

renginiai.

puoselėjančiuose renginiuose.
Įvyks ne maţiau kaip 3 susitikimai
su Raseinių meno mokyklos
mokiniais ir pedagogais.
Bus įgyvendintas projektas „Pasakų
Kalėdos“.
3.2.Diegti

Bus įgyvendintas gamtinis

Įgyvendintos visos numatytos

atsakingo vartojimo

projektas „Aš auginu“. 8 grupių

veiklos.

kultūros pradmenis

vaikai uţaugins gėlių daigelius ir

Gamtinių projektų tęstinumui

bendruomenėje.

pasodins lauke, įvyks veiklos „Aš

įsijungta į tarptautinį švietimo

ir gamta“.

įstaigų bendruomenių ekologinio-

Vyks akcija „Ţaislas, kuriuo

socialinio švietimo projektą

neţaidţiu“. 10 grupių

„Saulėto oranţinio traukinio

bendruomenės dovanos ţaislus

kelionė“.

globos namų vaikams.
Bus įgyvendintas aplinkosauginis
projektas „Mes rūšiuojam“.
4.Tobulinti lopšelio-darţelio valdymo sistemą, siekiant darbuotojų atsakomybės ir atskaitomybės.
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4.1.Efektyvinti

Bus parengta ir pristatyta

Visos numatytos veiklos

lopšelio-darţelio

direktoriaus 2017 m. veiklos

įgyvendintos.

veiklos planavimo

ataskaita lopšelio-darţelio

procesus.

bendruomenei, savivaldai, Raseinių
rajono savivaldybės tarybai. Bus
parengtas ir pristatytas 2018 m.
veiklos planas. Atlikta 2018 m.
veiklos plano, 2016-2018 m.
strateginio plano kiekybinė ir
kokybinė analizė. Bus įgyvendinta
ne maţiau kaip 90 % metodinės
tarybos ir metodinių grupių veiklos
plano priemonių. Parengti projektai
2019 m. veiklos plano ir 2019-2021
m. strateginio plano. Bus parengta
pedagogų kvalifikacijos tobulinimo
tvarka, Gero darţelio koncepcija,
dalyvaujant savivaldai. Atnaujinti
įstaigos nuostatai. Įdiegtas
elektroninis dienynas.

4.2.Vykdyti

Bus atliktas platusis ir giluminis

Atliktas platusis ir giluminis

veiklos kokybės

įstaigos veiklos kokybės

(rodiklio 3.1. Vaiko raidos ir

įsivertinimą,

įsivertinimas, nustatytos stiprios ir

pasiekimų vertinimas)

rezultatus panaudojant

tobulintinos sritys. Veiklos kokybės įsivertinimas, nustatytos stiprios ir

veiklai tobulinti.

įsivertinimo rezultatai įtraukti į

tobulintinos sritys.

metų ir strateginį veiklos planus.
4.3.Uţtikrinti naujų

Įgyvendinti lygių galimybių

Paviešintas vidutinis moterų ir

teisės aktų

politikos principai. Įgyvendinti

vyrų darbo uţmokestis, visų

reikalavimus.

Korupcijos prevencijos principai.

darbuotojų vidutinis mėnesinis

Parengti nauji teisės aktai.

metinis bruto darbo uţmokestis
Įgyvendintas 100 %
2017-2019 m. korupcijos
priemonių planas.
Parengti nauji 38 teisės aktai:
1. 2018 m. sausio 11 d. įsakymas

8
Nr. V-6 „Dėl direktoriaus
pavaduotojo ugdymui pareigybės
aprašymo Nr. 4 patvirtinimo“.
2. 2018 m. vasario 14 d. įsakymas
Nr. V-19 „Dėl priešmokyklinio
ugdymo pedagogo pareigybės
aprašymo Nr. 5 patvirtinimo“.
3. 2018 m. vasario 23 d. įsakymas
Nr. V-20.1 „Dėl virėjo pareigybės
aprašymo Nr. 6 patvirtinimo“.
4. 2018 m. vasario 23 d. įsakymas
Nr. V-22 „Dėl priešmokyklinio
ugdymo Raseinių lopšelyjedarţelyje „Saulutė“ tvarkos aprašo
patvirtinimo“.
5. 2018 m. kovo 2 d. įsakymas Nr.
V-23.1 „Dėl mokytojo padėjėjo
pareigybės aprašymo Nr.7
patvirtinimo“.
6. 2018 m. kovo 5 d. įsakymas Nr.
V-26.1 „Dėl raštvedţio
pareigybės aprašymo Nr. 8
patvirtinimo“.
7. 2018 m. kovo 5 d. įsakymas Nr.
V-27 „Dėl Raseinių lopšeliodarţelio „Saulutė“ finansų
kontrolės taisyklių patvirtinimo“.
8. 2018 m. kovo 14 d. įsakymas
Nr. V-28 „Dėl krizių valdymo
Raseinių lopšelyje-darţelyje
„Saulutė“ tvarkos aprašo
patvirtinimo“.
9. 2018 m. kovo 14 d. įsakymas
Nr. V-29 „Dėl Raseinių lopšeliodarţelio „Saulutė“ viešųjų
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pirkimų komisijos darbo
reglamento patvirtinimo“.
10. 2018 m. balandţio 5 d.
įsakymas Nr. V-31.1 „Dėl
uţkrečiamųjų ligų ţidinių
privalomojo aplinkos
kenksmingumo pašalinimo
Raseinių lopšelyje-darţelyje
„Saulutė“ tvarkos aprašo
patvirtinimo“.
11. 2018 m. balandţio 17 d.
įsakymas Nr. V-36 „Dėl ūkvedţio
pareigybės aprašymo Nr.10
patvirtinimo“.
12. 2018 m. balandţio 17 d.
įsakymas Nr. V-37 „Dėl dietisto
pareigybės aprašymo Nr. 9
patvirtinimo“.
13. 2018 m. balandţio 24 d.
įsakymas Nr. V-41 „Dėl
administratoriaus pareigybės
aprašymo Nr. 11 patvirtinimo“.
14. 2018 m. balandţio 24 d.
įsakymas Nr. V-42 „Dėl Raseinių
lopšelio-darţelio „Saulutė“
įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų
naudojimo ir vaizdo duomenų
tvarkymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“.
15. 2018 m. balandţio 24 d.
įsakymas Nr. V-42.1 „Dėl pastatų
ir sistemų prieţiūros, einamojo
remonto darbininko pareigybės
aprašymo Nr. 12 patvirtinimo“.
16. 2018 m. balandţio 24 d.
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įsakymas Nr. V-42.2 „Dėl
sandėlininko pareigybės aprašymo
Nr.12 patvirtinimo“.
17. 2018 m. geguţės 15 d.
įsakymas Nr. V-49 „Dėl valgyklos
darbininko pareigybės aprašymo
Nr. 16 patvirtinimo“.
18. 2018 m. geguţės 15 d.
įsakymas Nr. V-50 „Dėl
pagalbinio virtuvės darbininko
pareigybės aprašymo Nr. 15
patvirtinimo“.
19. 2018 m. geguţės 15 d.
įsakymas Nr. V-51 „Dėl valytojo
pareigybės aprašymo Nr. 14
patvirtinimo“.
20. 2018 m. geguţės 25 d.
įsakymas Nr. V-57 „Dėl Raseinių
lopšelio-darţelio „Saulutė“
darbuotojų asmens duomenų
tvarkymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“.
21. 2018 m. liepos 3 d. įsakymas
Nr. V-63 „Dėl Raseinių lopšeliodarţelio „Saulutė“ incidentų darbe
registravimo ir tyrimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“.
22. 2018 m. rugpjūčio 6 d.
įsakymas Nr. V-64 „Dėl
komandiruočių išlaidų
apmokėjimo Raseinių lopšelyjedarţelyje „Saulutė“ taisyklių
patvirtinimo“.
23. 2018 m. rugpjūčio 10 d.
įsakymas Nr. V-65 „Dėl vaikų
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turizmo renginių organizavimo
Raseinių lopšelyje-darţelyje
„Saulutė““.
24. 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymas
Nr. V-69.1 „Dėl Raseinių
lopšelio-darţelio „Saulutė“
darbuotojų darbo apmokėjimo
sistemos aprašo tvirtinimo“.
25. 2018 m. rugsėjo 7 d. įsakymas
Nr. V-79 „Dėl Raseinių lopšeliodarţelio „Saulutė“ direktoriaus
pavaduotojo ugdymui pareigybės
aprašymo patvirtinimo“.
26. 2018 m. rugsėjo 7 d. įsakymas
Nr. V-80 „Dėl Raseinių lopšeliodarţelio „Saulutė“
priešmokyklinio ugdymo
pedagogo pareigybės aprašymo
patvirtinimo“.
27. 2018 m. rugsėjo 7 d. įsakymas
Nr. V-81 „Dėl Raseinių lopšeliodarţelio „Saulutė“ logopedo
pareigybės aprašymo
patvirtinimo“.
28. 2018 m. rugsėjo 7 d. įsakymas
Nr. V-82 „Dėl Raseinių lopšeliodarţelio „Saulutė“ muzikos
pedagogo pareigybės aprašymo
patvirtinimo“.
29. 2018 m. rugsėjo 7 d. įsakymas
Nr. V-83 „Dėl Raseinių lopšeliodarţelio „Saulutė“ socialinio
pedagogo pareigybės aprašymo
patvirtinimo“.
30. 2018 m. rugsėjo 7 d. įsakymas
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Nr. V-84 „Dėl Raseinių lopšeliodarţelio „Saulutė“ auklėtojo
pareigybės aprašymo
patvirtinimo“.
31. 2018 m. rugsėjo 7 d. įsakymas
Nr. V-85 „Dėl Raseinių lopšeliodarţelio „Saulutė“ kūno kultūros
pedagogo pareigybės aprašymo
patvirtinimo“.
32. 2018 m. rugsėjo 7 d. įsakymas
Nr. V-87 „Dėl Raseinių lopšeliodarţelio „Saulutė“
inventorizacijos taisyklių
patvirtinimo“.
33. 2018 m. spalio 23 d. įsakymas
Nr. V-105 „Dėl Raseinių lopšeliodarţelio „Saulutė“ darbuotojų
veiklos vertinimo, įsivertinimo ir
kvalifikacijos tobulinimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“.
34. 2018 m. lapkričio 19 d.
įsakymas Nr. V-117 „Dėl Raseinių
lopšelio-darţelio „Saulutė“
elektroninio dienyno tvarkymo
nuostatų patvirtinimo“.
35. 2018 m. gruodţio 10 d.
įsakymas Nr. V-123 „Dėl
Raseinių lopšelio-darţelio
„Saulutė“ pedagogo padėjėjo
pareigybės aprašymo
patvirtinimo“.
36. 2018 m. gruodţio 10 d.
įsakymas Nr. V-124 „Dėl
Raseinių lopšelio-darţelio
„Saulutė“ meninio ugdymo
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mokytojo pareigybės aprašymo
patvirtinimo“.
37. 2018 m. gruodţio 28 d.
įsakymas Nr. V-132 „Dėl
Raseinių lopšelio-darţelio
„Saulutė“ pedagoginių darbuotojų
veiklos vertinimo, įsivertinimo ir
kvalifikacijos tobulinimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“.
38. 2018 m. gruodţio 31 d.
įsakymas Nr. V-133 „Dėl
Raseinių lopšelio-darţelio
„Saulutė“ darbo tvarkos taisyklių
patvirtinimo“.
VGK veiklos analizė.
Įvykdyta
Eil.
Nr.

Planuot

Įvyko

as

Planuota veikla

Planuoti
atsakingi

vykdym

Atsakin
gi

asmenys

o laikas

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIŲ UGDYMAS

1.
VGK posėdţiai:

1.1.1.Vaiko gerovės
komisijos

Įvykdyta

mėn.

plano

2018-01- M.Veţbavičienė

1.1.2.Vaiko gerovės

ienė

19

Gruodţio

2019-01- M.Veţbavičienė

mėn.

17

Pagalbos

Iki spalio

2018-10-

turinčių

15 d.

15

komisijos

M.Veţbavič

Įvykdyta

pristatymas

1.1.

Sausio

veiklos

M.Veţbavič
ienė

Įvykdyta

ataskaitos
pristatymas
1.1.3.
gavėjų,

kalbėjimo ir kalbos
sutrikimų,
aptarimas

sąrašo

Įvykdyta

M.Veţbavičienė
A.Kavaliauskienė
R. Jomantaitė

M.Veţbavič
ienė
A.Kavaliaus
kienė
R.
Jomantaitė

14
Švietimo pagalbos

aptarimas

Iš viso

M.Veţbavič
ienė
R.

Rizikos grupės

įvyko 9

Jomantaitė

gavėjų sąrašo

vaikų sąrašo

VGK
posėdţiai.

aptarimas.
1.1.4. Specialiųjų

2018-02Vasario
mėn.
Birţelio
mėn.

ugdymosi poreikių
turinčių mokinių
ugdymo(si)

08

M.Veţbavičienė
R. Jomantaitė

2018-0620

pasiekimų
vertinimas,
švietimo pagalbos
specialistų veiklos
efektyvumo
aptarimas
Mokinių, turinčių
specialiųjų

Įvertinti 9

ugdymosi poreikių,

mokiniai

M.Veţbavič
ienė
R.
Jomantaitė

Vasario
–
gruodţio
mėn.

pirminis/pakartotini
s vertinimas
Raseinių švietimo
1.2.

M.Veţbavičienė
A.Kavaliauskienė
R.Jomantaitė

Pagal

pagalbos tarnyboje,

poreikį

Kauno reabilitacijos
ligoninėje
„Lopšelis“ ir kitose
institucijose.
Vertinimo išvadų
aptarimas.
Dokumentų,

1.3.

Krizių
2018-0314

reglamentuojančių

valdymo

Vaiko

gerovės

lopšelyje

Pagal

veiklą,

–

poreikį

komisijos

specialiųjų poreikių
vaikų

ugdymą,

darţelyje
aprašas

M.Veţbavičienė
A.Kavaliauskienė
R.Jomantaitė

M.Veţbavič
ienė
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analizė, kaupimas
METODINĖ VEIKLA

2.
Rajoninis projektas
2.1.

„Eilėraštis

Įvykdyta

Lietuvai“

Sausio –
vasario
mėn.

Sausio
15 –
vasario
23d.

M.Veţbavičienė

M.Veţbavič
ienė

Respublikinis
Įvykdyta

ikimokyklinių
2.2.

Sausio –
balandţi
o mėn.

ugdymo įstaigų
prevencinis

Sausio 2
– kovo
30d.

M.Veţbavič
ienė
M.Veţbavičienė

projektas „Ţaidimai
moko“
Tarptautinė virtuali
metodinių darbų

Įvykdyta

paroda „Mano
2.3.

Kovo

pagalba vaikui“,

Kovo 6 –
20 d.
M.Veţbavičienė

mėn.

skirta Europos

M.Veţbavič
ienė

logopedų dienai
paminėti
Atvirų durų diena

2.4.

„Logopedo

duris

pravėrus...“

PU

grupių

Įvykdyta

Balandţi

Kovo 5 –
9 d.
M.Veţbavičienė

o mėn.

vaikų

M.Veţbavič
ienė

tėvams
Vaikų adaptacijos
2.5.

ikimokyklinėse ir

Įvykdyta

priešmokyklinėse

Rugsėjo

Rugsėjo
3 – 28d.

mėn.

A.Kavaliauskienė

grupėse stebėjimas
Įvykdyta

2.6.

Kalbos ir emocinio Tarptautin
is
intelekto lavinimo
eTwinnin
g
projektas
„Mano
projektas
pasaka“
„Pasaka
maiše”

Spalio –
gruodţio
mėn.

Spalio –
gruodţio
mėn.
A.Kavaliauskienė
M.Veţbavičienė

A.Kavaliaus
kienė
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BENDRUOMENĖS ŠVIETIMAS

3.

3.1.

Dalyvavimas tėvų
susirinkimuose

Pagal
Vykdyt

Spaliolapkričio
mėn.

poreikį

V.Bartkuvienė
A.Kavaliauskienė

A.Kavaliaus
kienė

a

3.2

Lankstinukas „Lieţuv
is mankštinasi“

Pranešimas tėvų

3.3

Įvykdy
ta

mėn.

Rugsėjo

R.Jomantaitė

mėn.

R.Jomantait
ė

Neįvyk

susirinkime „Vaikų

dyta

kalbos raida. Kada

(perkel

reikalinga logopedo

ta į

pagalba?“

Rugsėjo

Pagal

R.Jomantaitė

poreikį

2019
metus)

Anketinė

apklausa

„Lopšelio–darţelio
3.4.

darbuotojų
mikroklimato
ypatumai“
Pranešimas rajono
logopedams.

3.5

Respublikinio projekto
„Ţaidimai moko“
pristatymas

VGK
protok

Sausio

olas

mėn.

2018-01- M.Veţbavičienė
31
A.Kavaliauskienė

nr.2

M.Veţbavič
ienė
A.Kavaliaus
kienė

Neįvyk
dyta
(perkel
ta į

Rugsėjo

M.Veţbavičienė

mėn.

2019
metus)

Tėvų (globėjų,
rūpintojų), auklėtojų
3.6.

konsultavimas,
metodinė pagalba

Vykdyt
a

Pagal
poreikį

Sausio –
gruodţio
mėn.

M.Veţbavičienė
A.Kavaliauskienė
R.Jomantaitė

vaikų ugdymo

M.Veţbavič
ienė
A.Kavaliaus
kienė
R.Jomantait
ė

klausimais
3.7.

Partnerystės ryšių

Pagal

M.Veţbavičienė
V.Bartkuvienė

M.Veţbavič
ienė

17
plėtojimas su Raseinių
rajono švietimo

poreikį
Vykdyt

pagalbos tarnyba,

Sausio –
gruodţio
mėn.

A.Kavaliauskienė
O.Gudţiūnaitė
R.Jomantaitė

a

Raseinių vaiko teisių
apsaugos skyriumi ir
kt., gerosios patirties

V.Bartkuvie
nė
A.Kavaliaus
kienė
O.Gudţiūna
itė
R.Jomantait
ė

sklaida
Eil.

Veikla

Nr.

Įvykdytos neplanuotos veiklos
Įvyko

Atsakingi
asmenys

Raseinių rajono ugdymo įstaigų specialiųjų
1.

poreikių mokinių kūrybinių darbų paroda

Balandţio 16 – 27d.

„Kūrybos ţiedai“
2.

3.

4.

5.

6.

Respublikinė idėjų mugė „Ţaidţiu ir

Balandţio 3 – geguţės

mokausi“.

26d.

Nacionalinis eTwinning projektas „Labas,
pasauli!”
logopedinėse pratybose
Respublikinis ikimokyklinių ugdymo įstaigų

A.Kavaliauskienė
M.Veţbavičienė

Įgyvendintas 2018-09- M.Veţbavičienė
A.Kavaliauskienė

03 -2018-11-03

Pasiekimų ir paţangos vertinimo forma

M.Veţbavičienė

Parengta birţelio 18d.
Spalio – gruodţio

prevencinis projektas „Ţaidimai moko“

mėn.
mėn.

R.Jomantaitė
M.Veţbavičienė
R.Jomantaitė

Lapkričio – gruodţio
Tarptautinis projektas „Draugystės pynė“

M.Veţbavičienė

M.Veţbavičienė

Metodinės tarybos veiklos plano analizė.
Eil.

Veiklos turinys

Laukiamas rezultatas

Laukiamo rezultato

Nr.

faktas

1.Uţdavinys. Didinti ugdymo veiksmingumą ir kokybę, siekiant kiekvieno vaiko paţangos.
1.

Dalyvavimas

Ne maţiau kaip 50 % pedagogų

Įgyvendinta. 50 %

kvalifikacijos kėlimo

dalyvaus renginiuose dėl vaiko

pedagogų dalyvavo

renginiuose.

individualios paţangos gerinimo.

kvalifikacijos kėlimo
renginiuose dėl vaiko
individualios paţangos
gerinimo.

2.

Ilgalaikių ir savaitės

Ne maţiau kaip kartą per ketvirtį

Įgyvendinta. Kartą per

18
ugdymo planų rengimo

visose metodinėse grupėse bus

ketvirtį vyko diskusijos,

aptarimas.

aptariama planavimo sėkmė ir

planų analizė.

sunkumai.

3.

Ugdymo tikslų ir

Visose metodinėse grupėse vyks

Įgyvendinta iš dalies.

uţdavinių formulavimo,

praktinės konsultacijos, parengtos

Vyko individualios ir

reflektavimo gebėjimų

metodinės rekomendacijos.

bendros konsultacijos.
Neparengtos metodinės

aptarimas.

rekomendacijos planavimo
tobulinimui.

4.

Individualių vaiko

Visų vaikų individualių pasiekimų Įgyvendinta iš dalies. Visų

pasiekimų ir paţangos

įrodymai talpinami į Pasiekimų

vaikų pasiekimų įrodymai

fiksavimo aptarimas.

aplanką.

talpinami į Pasiekimų
aplanką, tačiau dalis jų
neinformatyvūs.

5.

Ugdymo turinio

Ne maţiau kaip 80 % pedagogų

Uţdavinys įgyvendintas iš

planavimo sritimis

gebės tolygiai planuoti turinį

dalies. Maţiau nei 80 %

aptarimas.

sritimis.

pedagogų geba tolygiai
planuoti turinį.

6.

OPA PA komplekto

Susitarta dėl lankstesnio

Įgyvendinta. PU

naudojimo aptarimas.

komplekto taikymo orientuojantis

metodinėje grupėje

į vaikų pasiekimus.

priimtiems susitarimams
pritarta metodinėje
taryboje.

7.

Anketos „Vaiko

Parengta anketa tėvams.

portretas“ tobulinimas.

Įgyvendinta. Praplėstas
klausimynas vaiko
socialiniam kontekstui
paţinti.

8.

Apklausos „Vaiko

Visose metodinėse grupėse aptarti

Apklausos rezultatai

portretas“ rezultatų

apklausos rezultatai, apibendrinti

aptarti ir tėvų lūkesčiai

aptarimas.

tėvų lūkesčiai.

apibendrinti grupių
bendruomenėse.

9.

Vaikų pasiekimų

Visose metodinėse grupėse aptarti

Įgyvendinta iš dalies. Visų

vertinimo ir įvertinimo

vaikų pasiekimų įvertinimo

vaikų pasiekimai aptarti su

19
aptarimas.

rezultatai, priemonės

vaikų tėvais.

pasiekimams gerinti.
10.

Veiklų, skirtų didinti

Įsivertinta veikla, priimti

Įgyvendinta. Vyko veiklų

ugdymo veiksmingumą,

susitarimai veiklai tobulinti.

aptarimai, priimti

įsivertinimas.

susitarimai dėl tobulinimo.

2.Uţdavinys.Tobulinti asmeninį profesinį meistriškumą, profesinės veiklos įsivertinimo
gebėjimus.
1.

Metodinės tarybos 2018

Parengtas planas. Numatyti

Parengtas ir įgyvendintas

m. veiklos plano

metodinės veiklos prioritetai.

planas.

Kvalifikacijos

Numatytas kvalifikacijos kėlimas

Įgyvendinta. Visi

tobulinimo poreikių

pagal poreikius ir įstaigos

pedagogai dalyvavo

aptarimas. Dalyvavimas

prioritetus.

kvalifikacijos kėlimo

kvalifikacijos tobulinimo

Visi pedagogai dalyvaus

renginiuose pagal

renginiuose. Savišvieta.

kvalifikacijos kėlimo renginiuose.

poreikius ir įstaigos

rengimas. Metodinių
grupių veiklos planų
aptarimas.
2.

prioritetus.
3.

Kvalifikacijos kėlimo

Visose metodinėse grupėse

Įgyvendinta. Visose

renginių refleksija.

aptariami gerosios patirties

grupėse aptartos stebėtos

pavyzdţiai.

atviros veiklos, pasidalinta
seminarų medţiaga.

4.

5.

Priešmokyklinio ugdymo

Susitarta dėl priešmokyklinio

Parengti priešmokyklinio

kokybės sampratos

ugdymo kokybės gerinimo,

ugdymo kokybės

aptarimas.

parengti vertinimo kriterijai.

vertinimo kriterijai.

Idėjų mainų „Auklėtojas-

Ne maţiau kaip 50 % pedagogų

Veiklos įvyko iš dalies,

auklėtojui “

dalinsis su kolegomis gerąja

keičiantis ugdymo

koordinavimas.

patirtimi.

priemonių taikymo
patirtimi. Nevyko
organizuotų ugdomųjų
veiklų stebėjimas.

6.

Pedagogų kompetencijų

Pedagogų parengti kompetencijų

Visiems pedagogams

aplanko aptarimas.

aplankai atitinka kvalifikacinės

parengti individualios

20
kategorijos reikalavimus

veiklos ir kvalifikacijos
tobulinimo aplankai.

7.

Atviros veiklos.

Pravestos ir aptartos ne maţiau

Organizuota 1 rajoninė

kaip 5 atviros veiklos, taikoma

atvira veikla.

geroji patirtis.

Įvykdytos 2 atviros veiklos
įstaigoje.

8.

PU pedagogų ir pradinių

Aptarta PU ir pirmos klasės

Įgyvendinta. Apskrito

klasių mokytojų apskrito

ugdymo programų dermė ir

stalo diskusijoje dalyvavo

stalo diskusija.

skirtumai.

3 Šaltinio progimnazijos
pradinių klasių mokytojai.
Aptartos programos,
priimti susitarimai.

9.

Metodinių grupių 2018

Įsivertinta veikla ir priimti

Metodinėse grupėse

m. veiklos sėkmingumo

susitarimai, dėl 2019 m. veiklos

aptartas 2018 m. planų

aptarimas.

planavimo.

įgyvendinimas. Iš dalies
parengti 2019 m.
metodinių grupių planai.

3.Uţdavinys. Kurti funkcionalią saugią ugdymo(si) aplinką.
1.
Ugdymo(si) priemonių
Aptarti visų grupių ir specialistų
poreikio aptarimas.

2.

Įgyvendinta. Priemonės

poreikiai ugdymo priemonėms,

įsigytos, išsiaiškinus

pateiktos paraiškos.

poreikį.

Sveikatinimo metodų ir

Visose metodinėse grupėse aptarta Vaikų sveikatinimo

priemonių naudojimo

vaikų sveikatinimo patirtis ir

veiklos ir naudojamos

ugdymo veikloje

priemonės.

priemonės aptartos

aptarimas.

individualiai su
pedagogais.

3.

4.

Metodinių priemonių

Parengta ir aprobuota ne maţiau

Įgyvendinta. Beveik visi

rengimas ir aptarimas.

kaip viena ugdymo priemonė

pedagogai rengė ugdymo

metodinėje grupėje.

priemones.

Ugdymo(si) priemonių

Išsiaiškinta turimų ugdymo

Priemonės naudojamos

naudojimo tikslingumo

priemonių atitikimas poreikiams,

tikslingai. Nepakankamai

aptarimas.

teikiami pasiūlymai.

naudojamos interaktyvios
priemonės.

Ugdytinių pasiekimai įvairiuose konkursuose, varţybose.
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Įstaigos ugdytinių,
Lygmuo

1–3 vietų laimėtojų skaičius

dalyvavusių konkursuose,
varţybose, pavadinimas,
skaičius

Rajono lygmuo

2017-ieji metai

2018-ieji metai

2

2

2

2

Raseinių rajono ugdymo įstaigų
ikimokyklinio amţiaus vaikų
meninio skaitymo konkursas
Raseinių rajono ugdymo įstaigų
priešmokyklinio amţiaus vaikų
meninio skaitymo konkursas

Šalies lygmuo
Tarptautinis lygmuo
Įstaigoje organizuota renginių 2018-aisiais metais.

Renginių skaičius

Lygmuo

Dalyvių
skaičius*

Mokyklos lygmuo

Pilietiškumo veiklos „Veikiu Lietuvai“

300

„Trys karaliai“

300

Akcija „Globojame badaujančius ţvėrelius“

200

Uţgavėnių šventė

300

Akcija „Trupinėliai paukšteliams“

300

Kaziuko mugė

300

Vandens diena

300

Akcija „Ţaislas, kuriuo neţaidţiu“

160

„Linksmieji pusryčiai“

300

Ikimokyklinio amţiaus vaikų meninio skaitymo konkursas

15

Rytmetis Saugaus eismo dienai

100

Priešmokyklinio

amţiaus

vaikų

meninio

skaitymo

12

konkursas
Aplinkosauginis rytmetis „Aš darbelio nebijau“

35

22

Rajono

Futbolo šventė lopšelyje-darţelyje

60

Projektas „Aš auginu“

14

Projektas „Kuriu šviesoje“ pagal Reggio Emilio kryptį

20

Sveikatos diena „Sveikatos takeliu“

200

Rugsėjo 1-osios šventė

300

Kūrybinė iniciatyva „Tai bent moliūgas!“

220

Oranţinė paroda

35

Rudens gėrybių paroda

35

Veiklos, skirtos tarptautinei gyvūnų globos dienai paminėti.

200

Mokytojo dienos minėjimas.

20

Atšvaito diena

100

Draugo diena

180

Adventinis rytmetis

40

Projektas „Pasakų kalėdos“

300

Įsijungta

Organizuota

Dalyvių
skaičius*

lygmuo
Dubysos regioninio parko akcija
lopšelyje-darţelyje

200

Ţemės dienai

„100 paukščių ţinia Lietuvai“
Raseinių rajono ugdymo įstaigų

10

ikimokyklinio amţiaus vaikų
kūrybinių darbų paroda
„Lietuvai -100“
Raseinių rajono priešmokyklinio

10

amţiaus vaikų viktorina „Gatvėj
būsiu atsargus – sveikas grįšiu į
namus“
Raseinių rajono ugdymo įstaigų
ikimokyklinio
meninio

amţiaus

skaitymo

5

vaikų

konkursas

„Mano knygelės“
Raseinių rajono ugdymo įstaigų

5

23
priešmokyklinio amţiaus vaikų
meninio

skaitymo

konkursas

„Vaikystės spalvos“
Raseinių rajono ikimokyklinio ir

10

priešmokyklinio amţiaus vaikų
etnografinis

festivalis

„Taip

linksmindavosi mūsų senoliai“
Raseinių VSB akcija „Ačiū, Tau

18

gydytojau“
Raseinių rajono ugdymo įstaigų
mokinių/

vaikų,

4

turinčių

specialiųjų ugdymosi poreikių,
nuotolinis projektas ,,Eilėraštis
Lietuvai“
Raseinių rajono ugdymo įstaigų

3

specialiųjų ugdymosi poreikių
mokinių kūrybinių darbų paroda
„Kūrybos ţiedai“
Raseinių rajono priešmokyklinio

15

amţiaus vaikų šventė „Maţosios
Olimpinės Ţaidynės“
Šalies

Respublikinė

lygmuo

priešmokyklinio
vaikų

ikimokyklinio

kūrybinių

ir

ugdymo

grupių

darbų

paroda
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,,Rašau ţodį LIETUVA“
Renginiai Laisvės gynėjų dienai- Visuomeninė pilietinė iniciatyva
akcija „Neuţmirštuolė“

„Atmintis gyva, nes liudija“
Projektas „Sveikata visus metus“

Sveikatą

stiprinančių

300

mokyklų

140
140

banga per Lietuvą
Savaitė be patyčių

100

Nacionalinis eTwinning projektas

200

„Rasų (Kupolės) šventės papročiai
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ir tradicijos“
Nacionalinis eTwinning projektas

14

„Pasaka maiše“
Tarptautinė Tolerancijos diena –

70

tolerancijos raktas
Naisių vasaros „Vaikų

54

Velykėlės 2018“ konkursas
Aplinkosauginis projektas „Mes

300

rūšiuojam“
Panevėţio Kastyčio

34

Ramanausko lopšelio-darţelio
organizuojamas respublikinis
pleneras ,,Sniego karalystė
2018“
Respublikinė ikimokyklinio ir

30

priešmokyklinio ugdymo įstaigų
vaikų kūrybinių darbų ant
netradicinių paviršių paroda „Aš
atradėjas“
Respublikinė ikimokyklinio

30

ugdymo įstaigų akcija ,,Kalba
tyla“
Respublikinis ikimokyklinių

15

ugdymo įstaigų prevencinis
projektas „Ţaidimai moko“
Kauno r. Lapių lopšelio-

14

darţelio respublikinis vaikų
ekologinio-meninio ugdymo
projektas ,,Kuriu gamtai 2018“
Lentvario lopšelio - darţelio
,,Šilas“ respublikinis
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amţiaus vaikų
inovatyvių idėjų lauko erdvėse

12
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projektas ,,Kieme šoka vasara“
Kauno menų darţelio ,,Etiudas“

14

respublikinis vaikų ugdymo
įstaigų ekologinis projektas
,,Auginu gėlę 2018“
Lentvario lopšelio-darţelio

12

,,Šilas“ respublikinis
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amţiaus vaikų
inovatyvių idėjų lauko erdvėse
tęstinis projektas ,,Rudens
mozaika“
Maţeikių r. Tirkšlių darţelio

1

„Giliukas“ respublikinė
kūrybinių darbų paroda „Mano
Velykinis atvirukas“
UAB „Skinija“ konkursas

2

,,Nusipiešk sau kojinytes“
Tarptautin
is
lygmuo

#BEACTIVE europos sporto

120

savaitė- Orientacinės varţybos
2018
Tarptautinis eTwinning projektas

34

„European salad“
Tarptautinis švietimo įstaigų

130

bendruomenių ekologiniosocialinio švietimo projektas
,,Saulėto oranţinio traukinio
kelionė
Tarptautinis projektas eTwinning
„Draugystės pynė“
Įstaigos veiklos įsivertinimo 2018-ųjų metų rezultatai.
Rodiklio pavadinimas –

Rodiklio aprašymas

13
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Vaiko raidos ir pasiekimų vertinimas
Stiprieji veiklos aspektai
Vaiko daromos paţangos vertinimo sistema.

Sukurta aiški, nuosekli, tėvams priimtina vaikų
pasiekimų vertinimo sistema.

Silpnieji veiklos aspektai
Mokytojų ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko Pasiekimų aplanko turinio informatyvumas.
pasiekimus ir juos vertinant.

Visų ugdymo(-si) proceso dalyvių įtraukimas.
Pasiekimų skatinimo formos.
Kryptingas vaiko pasiekimų tobulinimas.
Tobulintini veiklos aspektai

Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų paţanga. Pedagogo,

mokytojo

padėjėjo

ir

tėvų

Tikslingas ir veiksmingas vaikų pasiekimų bendradarbiavimas siekiant vaiko individualios
rezultatų naudojimas.

paţangos.

Įstaigos veiklos išorės vertinimas 2018-aisiais metais.
Išorės vertinimą, patikrą

Vertintos, tikrintos įstaigos

Vertinimo, patikrinimo

atlikusios institucijos

veiklos sritys

išvados ir rekomendacijos,
atlikti darbai atsiţvelgiant į

pavadinimas

išvadas ir rekomendacijas
Raseinių rajono savivaldybės

Įstaigos įvertinimas, ar

2018-07-20 Nr. (26.1)-Sva-05

administracijos Centralizuoto

vykdoma veikla atitinka

vidaus audito ataskaita.

vidaus audito skyrius

Lietuvos Respublikos

Darţelyje sukurta vidaus

įstatymų, kitų teisės aktų bei

kontrolės sistema vertinama

patvirtintų darţelio nuostatų

gerai.

reikalavimus. Nustatyti, ar
darţelis vadovaujasi Lietuvos
Respublikos teisės aktų
reikalavimais įgyvendinant
darţelio vidaus kontrolę.
Raseinių valstybinė maisto ir

Maisto saugos, kokybės,

2018-02-22 Nr. 51VMĮP-7

veterinarijos tarnyba

higienos, ţenklinimo

Viešojo maitinimo įmonės

kontrolė, RVASVT sistemos

patikrinimo aktas. Esminių

ir (ar) GHP auditas, personalo

teisės aktų paţeidimų
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higienos kontrolė, biocidinių

nenustatyta.

produktų naudojimo kontrolė
Raseinių valstybinė maisto ir

Maisto saugos, kokybės,

2018-02-22 Nr. 51VMĮP-8

veterinarijos tarnyba

higienos, ţenklinimo

Viešojo maitinimo įmonės

kontrolė, su maistu

patikrinimo aktas. Pateiktos

besiliečiančių medţiagų ir

išvados ir nurodymai.

gaminių saugos, kokybės,
ţenklinimo kontrolė,
RVASVT sistemos ir (ar)
GHP auditas, personalo
higienos kontrolė, biocidinių
produktų naudojimo kontrolė
Nacionalinio visuomenės

Uţkrečiamosios ligos

2018-01-12 Nr. (2-25

sveikatos centro prie Sveikatos

epidemiologinė diagnostika

16.3.3)PA-34 Uţkrečiamosios

apsaugos ministerijos Kauno

ligos epidemiologinės

departamento Raseinių skyrius

diagnostikos aktas. Nurodyta
uţtikrinti specialių
uţkrečiamųjų ligų profilaktikos
ir kontrolės priemonių reţimo
taikymą gavus informaciją apie
registruotus ligos atvejus.

Nacionalinio visuomenės

Uţkrečiamosios ligos

2018-04-16 Nr. (2-25 16.3.)PA-

sveikatos centro prie Sveikatos

epidemiologinė diagnostika

1934 Uţkrečiamosios ligos

apsaugos ministerijos Kauno

epidemiologinės diagnostikos

departamento Raseinių skyrius

aktas. Nurodyta uţtikrinti
specialių uţkrečiamųjų ligų
profilaktikos ir kontrolės
priemonių reţimo taikymą
gavus informaciją apie
registruotus ligos atvejus.

Nacionalinio visuomenės

Įstaigos periodinė kontrolė

2018-11-08 Nr. (2-25

sveikatos centro prie Sveikatos

15.3.2)PA-7822 patikrinimo

apsaugos ministerijos Kauno

aktas (I buveinė). Ugdymo

departamento Raseinių skyrius

veikla vykdoma nepaţeidţiant
Lietuvos higienos normos HN
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75:2016.
Nacionalinio visuomenės

Įstaigos periodinė kontrolė

2018-11-09 Nr. (2-25

sveikatos centro prie Sveikatos

15.3.2)PA-7833 patikrinimo

apsaugos ministerijos Kauno

aktas (II buveinė). Ugdymo

departamento Raseinių skyrius

veikla vykdoma npaţeidţiant
Lietuvos higienos normos HN
75:2016 5.4 papunkčio
reikalavimus.

Raseinių rajono savivaldybės

Priešmokyklinio ugdymo

2018-06-29 Nr. (58.2)DEPB-24

administracijos Švietimo,

programos įgyvendinimas

paţyma „Dėl Raseinių rajono

kultūros ir ugdymo skyrius

(grįţtamoji patikra)

savivaldybės administracijos
švietimo ir socialinių reikalų
departamento 2015 m. liepos
13 d. paţymoje
Nr.(58.2)DEPB-23 „Dėl
priešmokyklinio ugdymo
programos įgyvendinimo
rajono ugdymo įstaigose“
pateiktų rekomendacijų
įgyvendinimo.

Raseinių rajono savivaldybės

Pasiruošimas 2018-2019 m.

Įstaiga pasiruošusi 2018-2019

administracijos Švietimo,

m.

m. m. veiklai.

Raseinių rajono savivaldybės

Ikimokyklinio amţiaus vaikų

Išvados rengiamos

administracijos Švietimo,

pasiekimų aprašo

kultūros ir ugdymo skyrius

įgyvendinimas (grįţtamoji

kultūros ir ugdymo skyrius

patikra)
Lietuvos metrologijos

Teisinės metrologijos

Parengtas dokumentas Nr. PA-

inspekcijos Kauno apskrities

reikalavimų laikymosi

3487(K18). Nurodyta, kad

skyrius

patikrinimas

nepaţeisti teisinės metrologijos
reikalavimai

Raseinių rajono savivaldybės

Statinio naudotojo atliekama

2018-05-22 Nr. 12 Statinio(-ių)

administracijos Architektūros ir

statinio techninė prieţiūra

techninės prieţiūros

teritorijų planavimo skyrius

patikrinimo aktas (I buveinė).
Neatitikimų nenustatyta,
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reiklalavimų nekeliama.
Raseinių rajono savivaldybės

Statinio naudotojo atliekama

2018-05-28 Nr. 15 Statinio(-ių)

administracijos Architektūros ir

statinio techninė prieţiūra

techninės prieţiūros

teritorijų planavimo skyrius

patikrinimo aktas (II buveinė).
Nurodyta suremontuoti
nuogrindas. Imtis priemonių
patalpoje ištrupėjusiam/
įtrūkusiam tinkui sutvarkyti.

III SKYRIUS
2019 METŲ LOPŠELIO – DARŢELIO VEIKLOS TIKSLAI IR UŢDAVINIAI
1 prioritetas Ugdymo kokybė ir veiksmingumas
1. TIKSLAS. Gerinti ugdymo(-si) kokybę ir veiksmingumą.
Uţdaviniai:
1.1. Skatinti vaiko individualių galių, santykio su kitais ir vaiko įgalinimo mokytis plėtotę.
1.2. Efektyvinti ugdomosios veiklos turinio plėtrą ir veiklos planavimą.
1.3. Kurti savitą ugdymo organizavimo sistemą, atliepiančią 2-6 metų vaikų poreikius.
1.4. Vykdyti socialinių ir emocinių kompetencijų plėtrą.
2 prioritetas Komandinio darbo ir bendravimo santykių kultūros kaita
2. TIKSLAS. Plėtoti komandinio darbo ir bendravimo santykių kultūrą.
Uţdaviniai:
2.1. Tobulinti darţelio bendruomenės narių pozityvaus bendravimo ir bendradarbiavimo santykius.
2.2. Plėtoti darţelio kultūros tradicijas, palaikant teigiamą darţelio įvaizdį.
3 prioritetas Tėvų švietimo politika
3. TIKSLAS. Stiprinti tėvų švietimo politiką.
Uţdaviniai:
3.1. Stiprinti tėvų ir pedagogų bendradarbiavimą, padedant ugdytiniams siekti paţangos.
3.2. Tobulinti tėvų informavimo sistemą.
4 prioritetas Darţelio materialiniai ir finansiniai ištekliai
4. TIKSLAS. Plėsti darţelio materialinius ir finansinius išteklius efektyviam ugdymo proceso
uţtikrinimui.
Uţdaviniai:
4.1. Plėtoti ugdomąją aplinką, uţtikrinant higieninių normų laikymąsi.
4.2. Kurti saugią, patrauklią darţelio aplinką, siekiant kokybiško ugdymo.
5 prioritetas Darţelio valdymas
5. TIKSLAS. Tobulinti darţelio valdymo sistemą, siekiant darbuotojų atsakomybės ir
atskaitomybės.
Uţdaviniai:
5.1. Vykdyti vidaus įsivertinimą, rezultatus panaudojant darţelio veiklai tobulinti.
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5.2. Stiprinti darbuotojų atsakomybes ir atskaitomybes.
5.3. Efektyviai vykdyti darţelio veiklos planų parengimo procesus.
5.4. Plėtoti ugdomosios veiklos stebėseną ir jos rezultatų panaudojimą ugdomosios veiklos ir
pedagogų kvalifikacijos tobulinimui.
5.5. Efektyviai vykdyti darţelio veiklų įgyvendinimo viešinimą.
IV SKYRIUS
VEIKLOS PLANO PRIEMONĖS

2019 m. tikslas
Gerinti

Efekto kriterijus

ugdymo(-si) Kiekvienas vaikas padarys individualią paţangą.

kokybę ir veiksmingumą.

Darţelis tęsia veiklą Lietuvos socialinio emocinio ugdymo
asociacijoje.
Tęsiamas ilgalaikių nuoseklių vaikų socialinių emocinių
kompetencijų ugdymo programų vykdymas ir įsijungia nauji
pedagogai.
Darţelis yra tarptautinės vaikų ugdymo organizacijos OMEP
(pasaulinė ankstyvosios vaikystės ugdymo organizacija) narys.
Darţelis yra pripaţintas sveikatą stiprinančia mokykla.
Pradėtas diegti STEAM ugdymo modelis.

1 prioritetas Ugdymo kokybė ir veiksmingumas
1. Tikslas. Gerinti ugdymo(-si) kokybę ir veiksmingumą.
1.1. Uţdavinys. Skatinti vaiko individualių galių, santykio su kitais ir vaiko įgalinimo mokytis
plėtotę.
Priemonės

Tikslų

ir

uţdavinių

įgyvendinimo

Data

kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai
grupėse

vyks

asmenys

Organizuoti paţintines-

Visose

paţintinės, Metų eiga

tiriamąsias veiklas,

tiriamosios veiklos. Ne rečiau kaip kartą

skatinti vaikus atlikti

ketvirtyje vyks šių veiklų pristatymai,

įvairius tyrimus ir

aptarimai.

kūrybinius darbus.

Įvyks pleneras „Eksperimentuoju, kuriu, Birţelio
tyrinėju daile“

Atsakingi
Grupių
pedagogai

mėn.

L.Vaičienė
D.Šilkūnienė

Projektas „Gamtos tyrinėjimo paslaptys“

Spalio-

V.Narbutienė,
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lapkričio
mėn.
Ne maţiau nei vienoje grupėje pradėtas II
diegti

STEAM

(ugdymas

jungiantis pusmetis

gamtos mokslus, technologijas, inţineriją,

A.Ramanauski
enė

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

menus ir matematiką) ugdymas.
Plėtoti projektinės

Parengti ir įgyvendinti ne maţiau kaip du Metų eiga

veiklos įgyvendinimą.

eTwinning projektai.

dalyvauti Dauguma vaikų (80 proc.) dalyvaus šalies Metų eiga

Aktyviai
rajono,

šalies

bei ir rajono konkursuose, varţybose, akcijose,

tarptautiniuose

iniciatyvose ir pan., atitinkančiose jų

renginiuose

individualius gebėjimus ir poreikius.

Organizuoti

Kiekvienas

ugdomąsias

pedagogas

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Grupių
pedagogai

organizuos Mokslo

veiklas ugdomąją veiklą vieną kartą per ketvirtį metų eiga

Grupių
pedagogai

netradicinėje aplinkoje, netradicinėje aplinkoje.
edukacines išvykas.

PU grupių vaikai dalyvaus ne maţiau kaip
dviejose edukacinėse veiklose, išvykose.

1.2. Uţdavinys. Efektyvinti ugdomosios veiklos turinio plėtrą ir veiklos planavimą.
Plėtoti

vaikų Visose grupėse bus įgyvendinta ne maţiau Metų eiga

komunikavimo

kaip viena Skaitymo skatinimo programos

Direktoriaus
pavaduotoja

gebėjimus, sakytinės ir priemonė.

ugdymui

rašytinės kalbos plėtrą.

Įgyvendinta Skaitymo skatinimo akcija

D.Šilkūnienė

„Mano knygelė“

R.Jocienė
N.Jurkienė

Vyks pilietinės akcijos, iniciatyvos.

Ugdyti

Direktoriaus

pilietiškumą, puoselėti Organizuoti tradiciniai renginiai:

pavaduotojas

tradicijas

ugdymui,

ir

tautiškumą.

socialinis
pedagogas
Uţgavėnės

Kovo 5 d.

O.Petroševičie
nė
D.Šilkūnienė
L.Vaičienė
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Vaikų Velykėlės

Balandţio

G.Dimšienė

25 d.

R.Juškevičienė
V.Kazakevičie
nė

Joninės „Nupinkim Joninių vainiką“

Birţelio

G.Dimšienė

21 d.
Šeimos šventės

Geguţės

Grupių

mėn.

pedagogai

Plėtoti ugdymo turinį Visi pedagogai gebės įgyvendinti 2-3 Metų eiga
vaiko idėjomis
Stiprinti

vaiko idėjas per mėnesį.

pedagogų Visi pedagogai bandys teisingai formuluoti Metų eiga

gebėjimą

Direktorius

planuoti ugdomosios veiklos uţdavinius.

ugdomąją veiklą.

Uţdaviniai

bus

formuluojami

pavaduotojas

keliami

pamatuojami,

vaiko

perspektyvos,

iš

Direktoriaus

ugdymui

atliekama ugdomosios veiklos refleksija.
Parengtos

metodinės

rekomendacijos

planavimo tobulinimui.
1.3. Uţdavinys Kurti savitą ugdymo organizavimo sistemą, atliepiančią 2-6 metų vaikų
poreikius
Uţtikrinti
savitą Organizuotos ugdomosios veiklos pagal Metų eiga R.Pocienė,
ugdymą,

ugdant Emilio Reggio sistemą ne maţiau nei 2

kūrybišką, atsakingą ir grupėse.
atvirą

inovacijoms Tęsiamas

asmenybę.

meninis

projektas

„Pasaulis

vaiko akimis“.
Parengtas veiklų ant šviesos stalo leidinys.

Plėtoti

ekologinį

D.Grudzinskait
ė
Geguţės

R. Pocienė

Parengtas vaiko savitumo, individualumo mėn.

Z.

atskleidimo leidinys.

Urbonavičienė

Įkurta erdvė vaikų saviraiškai (piešiama Iki rugsėjo
mėn.
siena).

Direktorius

ir Vyks akcijos:

Kovo,

A.Kokmanienė

aplinkosauginį

„Vanduo gyvybės šaltinis“

balandţio

A.Ramanauski

ugdymą.

„Paukšteliai ţiemą“

mėn.

enė,

Šventinis rytmetis „Ţemės diena“
Respublikinis projektas „Mes rūšiuojam“

V.Narbutienė
Metų eiga

Direktoriaus
pavaduotoja
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ugdymui
Įsijungta į respublikinį projektą „Saulėto Kovo-

V.Kazakevičie

oranţinio traukinio kelionė“

nė

lapkričio
mėn.

Plėtoti sveikos

Visi pedagogai savo veikloje taikys ne Metų eiga

gyvensenos įgūdţius.

maţiau kaip du pasirinktus S. Kneipo

Pedagogai

sveikatinimo elementus.
Bus

organizuota

Sveikatos

savaitė Geguţės

D.Reklaitienė

„Sveikatos takeliu“

mėn.

R.Pocienė

Judėjimo savaitė

Rugsėjo

Direktoriaus

mėn.

pavaduotojas
ugdymui

Europos sporto savaitės renginiai

Rugsėjo

Direktoriaus

mėn.

pavaduotojas
ugdymui

Atvira sportinė pramoga „Sportuokime Lapkričio

Z.Urbonavičie

kartu“

nė

mėn.

K.Aleksandrov
ienė
Projektas „Jausmai“

Geguţės

I.Vyšniauskait

mėn.

ė
N.Kaminskien
ė

Sveikatos valandėlės

Metų eiga

G.Puodţiavelie
nė
Grupių
pedagogai

1.4. Uţdavinys. Vykdyti socialinių ir emocinių kompetencijų plėtrą.
Ugdyti vaikų socialines

Visi PU ugdymo grupių vaikai dalyvaus Metų eiga

A.Ramanauski

ir emocines

tarptautinėje vaikų socialinių ir emocinių

enė

kompetencijas.

kompetencijų ugdymo programoje „Lions

R. Pocienė

quest“(2 grupės), Kimochis programoje (1

I.Vyšniauskait

PU grupė ir 2 IU grupės).

ė
R. Jocienė, A.
Kapočienė
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Grupė „Saulutės“ įsitrauks į Kimochis Rugsėjo

D.Šilkūnienė,

programos įgyvendinimą.

G.Valinčienė

Trijų

grupių

mėn.

pedagogai

dalyvaus Metų eiga

draugiškoje SEU olimpiadoje „Dramblys“.

V.Aleknienė,
D.Ţalabinienė,
I.Vyšniauskait
ė

Visi

pedagogai

socializacijos

pristatys

programose

dalyvavimo Geguţės

A.Kapočienė,

sėkmes

D.Ţalabinienė,

ir mėn

tobulintinas sritis.

N.Kaminskien
ė,
I.Vyšniauskait
ė, A.Ševelienė,
R. Jocienė

Aktyvinti pedagogus

Pedagogai pristatys parengtą 2018m. ir

Spalio

plėtojant vaikų

pritaikytą vaikų socialinių emocinių

mėn.

socialines emocines

kompetencijų plėtros ugdymo priemonę.

Direktorius

kompetencijas.

2019 m. tikslas

Efekto kriterijus

Uţtikrinti komandinio darbo ir Teigiamas darţelio įvaizdis.
bendravimo santykių kultūros Darţelio kultūra, atspindinti darţelio gyvenimo vertybes ir
normas,

kūrimo procesus

veiklą

grindţiant

visų

bendruomenės

narių

bendravimu ir bendradarbiavimu.
Įgyvendintų bendrų projektų, šventinių renginių skaičius.
Sukurtų išorinių darţelio kultūros elementų skaičius.
2 prioritetas Komandinio darbo ir bendravimo santykių kultūros kaita
2. Tikslas. Plėtoti komandinio darbo ir bendravimo santykių kultūrą.
2.1. Uţdavinys. Tobulinti darţelio bendruomenės narių pozityvaus bendravimo ir
bendradarbiavimo santykius.
Priemonės

Tikslų

ir

uţdavinių

įgyvendinimo

Data

Atsakingi
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kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai
Plėtoti

darţelio

asmenys

išorės Sukurtas darţelio kalendorius, išoriniai Kovo-

ryšius

darţelio

kultūros

elementai,

skirti balandţio

darţelio 50 jubiliejiniam gimtadieniui. mėn.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas

Organizuota respublikinė ikimokyklinio

ugdymui,

ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų

socialinis

teorinė-praktinė konferencija „Pasaulis

pedagogas,

vaiko akimis“.
Aktyvinti
darbą

komandinį Dauguma bendruomenės narių (60 proc.) Metų eiga

įtraukiant

sričių darbuotojus.

visų dalyvaus

visuomeninėje

Direktorius

veikloje,

bendrose įstaigos narių veiklose.
Bus įgyvendintas ilgalaikis projektas Iki birţelio
1 d.
„Bendruomenės kūrimo iššūkiai“.

Direktorius

Įteikta atributika „Siūlų vaza“, vykdomos

Direktoriaus

veiklos.

Birţelio

pavaduotojas

mėn.

ugdymui

Tęsiama iniciatyva „Sėkmės istorijos“

Direktorius

Visi pedagogai organizuos renginius, į

Pedagogai

komandą įtraukdami 2-3 pedagogus ar
darbuotojus.
Projektas „Snaigių šokis“ (Kalėdinis)

Gruodţio
mėn.

Pedagogai,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
direktorius

Tęsti darţelio

Palaikomos bendruomenės nario idėjos, Metų eiga

bendruomenės narių

puoselėjančios darţelio veiklą.

bendravimo ir

Nominacijos

bendradarbiavimo

perdavimas.

tradicijas.

90 proc. darţelio darbuotojų aktyviai Kovo-

Direktorius

įsijungs į darţelio 50-mečio minėjimo balandţio

Direktoriaus

organizavimą.

pavaduotojas

„Uţ

iniciatyvumą“ Spalio mėn.

mėn.

Direktorius

Direktorius

Surengtos senų ţaislų paroda, nuotraukų Kovo mėn.

socialinis

paroda.

pedagogas
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Ne maţiaus kaip vieną kartą metuose Iki birţelio Direktorius
organizuotos lopšelio-darţelio darbuotojų mėn.
išvykos.
Tęsti savivaldos

Atnaujintos metodinė taryba, darţelio Rugpjūčio

institucijų veiklą,

taryba.

siekiant savivaldos ir

Įvyks ne maţiau kaip 1 mokytojų tarybos Metų eiga

pavaduotojas

efektyvios darţelio

posėdis.

ugdymui

valdymo dermės.

Veiks ne maţiau kaip trys metodinės

mėn.

Direktorius,
direktoriaus

grupės.
Plėtoti

vadovo

ir Vyks darţelio darbuotojų ir vadovo Sausio mėn.

Direktorius,

darbuotojų bendravimą, metinis pokalbis.
efektyvios Kiekvieną

siekiant

darţelio veiklos.

savaitę

pasitarimai

dėl

vyks

pedagogų Metų eiga

ugdomosios

veiklos

organizavimo ir kokybės uţtikrinimo.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Kiekvieną mėnesį vyks

nepedagoginių Metų eiga

Direktorius,

darbuotojų

dėl

darţelio

ūkvedys

ir

kokybės

veiklos

pasitarimai
organizavimo

uţtikrinimo.
2.2. Uţdavinys. Plėtoti darţelio kultūros tradicijas, palaikant teigiamą darţelio įvaizdį.
Sukurti

Gero

darţelio Bus sukurtas Gero darţelio sampratos Iki birţelio Direktorius

sampratos modelį.

aprašas, kuris leis toliau plėtoti darţelio mėn.
kultūros tradicijas ir sudarys galimybę
vienodam

visų

darbuotojų

kultūros

suvokimui.
Skatinti

darţelio Bus

darbuotojus

palaikyti Mokytojo

bendrą darţelio kultūrą.

organizuoti

Rugsėjo

dienos,

1-osios, Metų eiga

Jubiliejinių

gimtadienių šventės.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Direktorius

Visi

darbuotojai

laikosi

susitarimų.

Vertybės perţiūrimos pagal poreikį.
Atnaujinti
filosofiją.

darţelio Atnaujinta

darţelio

vizija,

Visi darţelio
darbuotojai.

misija, Metų eiga

Direktorius

kultūros Metų eiga

Direktorius

filosofiniai veiklos aspektai.

Sukurti darţelio išorinius Sukurti

darţelio

išoriniai
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kultūros elementus.

elementai:

rašikliai,

kalendorius,

sportiniai krepšeliai vaikams, knygutės.

2019 m. tikslas

Efekto kriterijus

Formuoti tėvų švietimo politiką.

Vaikų, kurių visiškai tenkinami ugdymosi, socialiniai,
psichologiniai bei emociniai saugumo poreikiai, dalis.
Teigiami tėvų atsiliepimai apie darţelį ir jo veiklas.
Įgyvendintų bendrų su tėvais projektų, šventinių renginių,
akcijų, iniciatyvų ir pan. skaičius.

3 prioritetas Tėvų švietimo politika
3. Tikslas. Stiprinti tėvų švietimo politiką.
3.1. Uţdavinys. Stiprinti tėvų ir pedagogų bendradarbiavimą, padedant ugdytiniams siekti
paţangos.
Priemonės

Tikslų ir uţdavinių įgyvendinimo

Data

kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai
Plėtoti

asmenys

tėvų Vyks ne maţiau kaip viena paskaita Kovo mėn.

psichologinį švietimą.

tema.

Vykdyti

tėvų Tėvams suteikta informacija apie Metų eigoje

informavimą

apie mitybos organizavimą darţelyje,

sveikatą stiprinančios apie

ankstyvojo

amţiaus

vaikų Rugpjūčio-

apie patyčių prevencijos vykdymą.
tėvų

ir 80

pedagogų bendravimą.

proc.

tėvų

Dietistas

Pedagogai

rugsėjo mėn.

procesus adaptacijos procesus,

darţelyje.
Aktyvinti

Direktorius

ir tėvams pedagogine - psichologine

pedagoginį

veiklos

Atsakingi

dalyvaus

Metų eiga

Pedagogai

vaiko Metų eiga

Pedagogai

pasiekimų vertinime.
Ne maţiau nei vieną kartą per Metų eiga

Direktoriaus

mokslo metus vyks grupių tėvų

pavaduotoja

susirinkimai

ugdymui

vaiko

individualios

paţangos aptarimui.
Kiekvienoje grupėje vyks ne maţiau Metų eiga
nei viena šventė su tėvais (šeimos,
kalėdinės

šventės,

mokslo

metų

Pedagogai
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uţbaigimo šventės ir kt.).
Kiekvienoje grupėje per mokslo Metų eiga

Pedagogai

metus įgyvendinta ne maţiau nei
viena tėvų idėja.
3.2. Uţdavinys. Tobulinti tėvų informavimo sistemą.
Įdiegti

elektroninį Sukurtas

dienyną.

dienynas, Sausio mėn.

elektroninis

suvedant

vaikų

Direktorius

lankomumo

duomenis.
Įvedama

funkcija

–

ţinučių Rugsėjo-spalio

perdavimas tėvams.
Įvedama

funkcija

Direktorius

mėn.
–

veiklų

planavimas.

2019 m. tikslas
Efektyviai

Efekto kriterijus

panaudoti

materialinius

darţelio Sėkmingai panaudotos ugdymo krepšelio lėšos ugdymo

finansinius priemonėms įsigyti.

ir

Sėkmingai panaudotos lėšos ugdymo reikmėms.

išteklius.

Atnaujinta darţelio lauko ţaidimų aplinka.

4

prioritetas Darţelio materialiniai ir finansiniai ištekliai

4. Tikslas. Plėsti darţelio materialinius ir finansinius išteklius efektyviam ugdymo proceso
uţtikrinimui.
4.1. Uţdavinys. Plėtoti ugdomąją aplinką, uţtikrinant higieninių normų laikymąsi.
Priemonės

Tikslų ir uţdavinių įgyvendinimo

Data

kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai
Uţtikrinti higieninių Įgyvendinami
normų laikymąsi.

higieninių

normų Metų eiga

Atsakingi
asmenys
Direktorius

reikalavimai.
Trūkstant lėšų kreipiamasi į steigėją.

4.2. Uţdavinys. Kurti saugią, patrauklią darţelio aplinką, siekiant kokybiško ugdymo.
Plėsti

kokybiškų Įsigyta kokybiškų ugdomųjų priemonių Metų eiga

Direktoriaus

ugdomųjų priemonių Ikimokyklinės ugdymo programos ir

pavaduotojas

įsigijimą.

ugdymui,

Priešmokyklinio

ugdymo

programos įgyvendinimui.

bendrosios

administratorius
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Atlikta įsigytų priemonių analizė pagal Vasario mėn.

Administratorius

grupes.
Plėsti

informacines Įsigytos interaktyvios grindys darţelio II Metų eiga
buveinėje.

technologijas
ugdymo

Direktorius

proceso Visose PU grupėse įsigyta multimedijų.

modernizavimui.

Įrengti

Rugsėjo mėn.

elektroniniai foto rėmeliai ne

maţiau nei dviejose grupėse.
Atlikta naudojamų

elektroninių foto Geguţės

rėmelių analizė.
Tobulinti

mėn.

bendrųjų Atnaujinta erdvė fotografijų parodoms Metų eiga

darţelio

Direktorius

Direktorius

erdvių eksponuoti II buveinėje.

estetinį vaizdą.
Kurti darţelio

Plėtojamas

„Vabaliukų

sodas“

II Metų eiga

ugdomąsias lauko

buveinėje.

erdves.

Atlikta analizė dėl poreikio sukurti Birţelio mėn.

R.Pocienė

Direktorius

akmenukų taką I buveinėje.
Kurti erdves, siekiant

Įrengtas kambarys „Prie arbatos...“

Metų eiga

Direktoriaus

ugdymo turinio

pavaduotojas

sklaidos.

ugdymui,

N.

Jurkienė
Aktyvinti

darţelio Įsigyti kokybiški, atitinkantys vaikų Metų eiga

lauko

ţaidimų saugumo reikalavimus, patrauklūs lauko

vaikams

Direktorius

įsigijimo ţaidimų įrengimai (supynės AU grupei,
supynė „Gandro lizdas“ II buv.)

procesus.

Atnaujintos smėlio dėţės.

2019 m. tikslas
Tobulinti
sistemą,

darţelio
siekiant

Efekto kriterijus
valdymo Įvykdytas darţelio veiklos kokybės įsivertinimas.
darbuotojų Parengtas kokybiškas darţelio strateginis planas ir kokybiški

atsakomybės ir atskaitomybės.

metiniai planai.
Veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai įtraukti į metinius
veiklos planus ir įtakojantys darţelio veiklos procesus.
90 proc. tikslumu įgyvendintas darţelio strateginis planas ir
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metų veiklos planai.
Įgyvendinama lygių galimybių uţtikrinimo politika.
Įgyvendinama korupcijos prevencijos politika.
5 prioritetas Darţelio valdymas
5. Tikslas. Tobulinti darţelio valdymo sistemą, siekiant darbuotojų atsakomybės ir
atskaitomybės.
5.1. Uţdavinys. Efektyviai vykdyti darţelio veiklos planų parengimo procesus
Priemonės

Tikslų

ir

uţdavinių

įgyvendinimo

Data

kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai

asmenys

Sudarytos darbo grupės darţelio veiklos Metų eiga

Organizuoti
kokybiškų

Atsakingi

Direktorius

darţelio planų rengimui.

veiklos

planų Parengti darţelio 2019-2021 m. strateginis I pusmetis

rengimą.

Darbo grupė

planas, 2019 m. veiklos planas, atitinkantys
rajono, regiono, valstybės švietimo politiką,
numatantys

darbuotojų

atsakomybes,

atskaitomybes.
Parengtas metodinės tarybos veiklos planas.

I pusmetis

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

veiklos 2018

Vykdyti

kokybės įsivertinimą.

m.

darţelio

veiklos

kokybės Metų eiga

įsivertinimo numatytos tobulinimo sritys
įtrauktos į 2019 m. veiklos planą.
Įvykdytas

platusis

įsivertinimas,

atlikta

pasirinktos srities analizė.
5.2. Uţdavinys. Stiprinti darbuotojų atsakomybes ir atskaitomybes.
Vyks darţelio turto valdymo darbo grupės Metų eiga

Organizuoti

produktyvią darţelio pasitarimai,

priimant

rezultatyvius

turto valdymo darbo sprendimus.
grupės veiklą.
Įgyvendinti
galimybių
principus.

lygių Įgyvendinta lygių galimybių politika pagal Metų eiga
politikos parengtą aprašą.
Paviešintas vidutinis moterų ir vyrų darbo

Vidaus audito
grupė

41
uţmokestis,

visų

darbuotojų

vidutinis

mėnesinis metinis bruto darbo uţmokestis.
Įgyvendinti

Įgyvendinta korupcijos prevencijos politika Metų eiga

korupcijos

pagal parengtą aprašą.

prevencijos principus.
5.3. Plėtoti ugdomosios veiklos stebėseną ir jos rezultatų panaudojimą ugdomosios veiklos ir
pedagogų kvalifikacijos tobulinimui.
Tobulinti ugdomosios Bus atlikta visų pedagogų veiklos stebėsena Metų eigoje

Direktorius,

veiklos stebėsenos bei ir analizė.

direktoriaus

analizės ir pagalbos Visi pedagogai metų pabaigoje atliks savo

pavaduotojas

pedagogui

veiklos savianalizę.

identifikavimo

Pakoreguotas

procedūras.

„Saulutė“ pedagoginių darbuotojų veiklos mėn.

ugdymui

Raseinių

lopšelio-darţelio Geguţės

Direktorius

vertinimo, įsivertinimo ir kvalifikacijos
tobulinimo aprašas.
Visų

pedagogų

kvalifikacijos

kėlimo Metų eigoje

Direktorius

duomenys bus pateikti metinėje suvestinėje.
5.4. Uţdavinys. Efektyviai vykdyti darţelio veiklų įgyvendinimo viešinimą.
Parengti vadovo 2018 Parengta vadovo 2018 metų veiklos

Pagal teisės Direktorius

metų veiklos ataskaitą ataskaita, suderinta su darţelio

aktų

ir

reikalavimu

įgyvendinti

jos bendruomene, darţelio taryba ir

viešinimą pagal teisės įgyvendintas jos viešinimas pagal teisės aktų
aktų reikalavimus.

reikalavimus.

Organizuoti

Visi įpareigoti pedagogai parengs

informacijos

sklaidą informaciją (straipsnius) apie įgyvendintas

apie darţelį.

s
Metų eiga

ugdomąsias veiklas spaudai.

Direktorius,
socialinis
pedagogas

V SKYRIUS
ASIGNAVIMAI IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI
2019 m. maksimalių
asignavimų poreikis
(Eur)
Savivaldybės lėšos mokymo aplinkai finansuoti

Ekonominės klasifikacijos
grupės

IŠLAIDOS
Darbo uţmokestis ir socialinis

2019 m. gauti asignavimai
(Eur)

510268,00
447779,00

385300,00
278100,00
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draudimas
Darbo uţmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Prekių ir paslaugų naudojimo
išlaidos
Mitybos išlaidos
Medikamentų ir medicininių
paslaugų įsigijimo išlaidos
Ryšių
paslaugų
įsigijimo
išlaidos
Aprangos ir patalynės įsigijimo
išlaidos
Komandiruočių išlaidos
Materialiojo turto paprastojo
remonto išlaidos
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos
Komunalinių
paslaugų
įsigijimo išlaidos
Kitų prekių ir paslaugų
įsigijimo išlaidos
Materialiojo ir nematerialiojo
turto įsigijimo išlaidos
IŠLAIDOS
Darbo uţmokestis ir socialinis
draudimas
Darbo uţmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Prekių ir paslaugų naudojimo
išlaidos
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos
Kitų prekių ir paslaugų
įsigijimo išlaidos

439027,00
8752,00
62489,00

271800,00
6300,00
107200,00

8000,00
400,00

18300,00
300,00

500,00

1200,00

1600,00

3400,00

100,00
1100,00

400,00
2800,00

400,00
40400,00

300,00
41200,00

9989,00

23800,00

800,00

15500,00

Mokymo lėšos
281825,00
271380,00

492200,00
480200,00

266924,00
4456,00
10445,00

472800,00
7400,00
12000,00

2000,00
8445,00

2400,00
9600,00

VI SKYRIUS
2019 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI
Lopšelio-darţelio planas vertinamas lopšelio-darţelio metodinėje, pedagogų taryboje ir
lopšelio – darţelio taryboje. Vertinimo kriterijai – pasirinktų prioritetų ir numatytų priemonių
įgyvendinimas. Numatoma įgyvendinti 90 %

numatytų priemonių. Atsakingi asmenys atliks

įgyvendintų priemonių refleksiją, išryškindami kiekybinius ir kokybinius rodiklius, numatydami
tobulinimo gaires.
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