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II 2017 MET{) PROGRAMOS JGYVENDINIMO ANALIZE 

6.Jgyvendinant 2017m. metq veiklos plan<l, pagrindinis demesys buvo skiriamas 

atsakingam ir tikslingam ugdymo(si) programos vykdymui. Prioritetas - sveikatai 

palankios fizines ir psichosocialines aplinkos kfuimas bei darnios partnerystes ir 

bendravimo kultiiros tobulinimas. Veiksmingas jstaigos darbas, bendradarbiavimo rysi4 

su socialiniais partneriais tobulinimas, vaik4 saviraiskos ir uzimtumo bei gerosios 

patirties sklaidos pletojimas, vadybines ir metodines pagalbos jstaigos pedagogams 

vykdymas, gerosios patirties sklaida, saugios, estetiskos, funkcionalios ugdymo(si) 

aplinkos turtinimas, tai uzdaviniai, kuriais siekeme sekmingai jgyvendinti veiklos plan4. 

6.1. 2018metais numatytas pirmas tikslas - atsakingai ir tikslingai vykdyti ugdymo(si) 

program4. Lopselyje-darzelyje sudarytos s4lygos veiksmingam darbui: uztikrinamas 

paslaugq savalaikis suteikimas; maitinimas organizuojamas pagal suderin~ valgiarastj su 

Visuomenes sveikatos centru, jvykdyti Viesieji pirkimai, organizuotas vidinis auditas; per 

metus buvo organizuota darbuotoj4 sveikatos patikros kontrole, darbuotoj4 saugos darbe 

ir priesgaisrines saugos instruktavimai. Du kartus per metus vyko aplinkos, krepselio ir 

specialiosios programos les4 tikslingo panaudojimo analizavimas. 2017 metais parengti 

arba atnaujinti (papildyti) jstaigos veiklc! reglamentuojantys dokumentai ( darbuotoj4 

tarifikacija, etatq S¥asai, veiklos tvarkarasciai, dokumentacijos planas, pastatq, statini4 ir 

jrengini4 prieziiiros dokumentacija, kadastrini4 matavim4 byla ir kt.). 

Nuoseklus jstaigos veiklos planavimas leido uztikrinti sisteming<l, krypting4 

ugdymo proces4. Jstaigoje pagal galimybes sukurta saugi, jauki, funkcionali ugdymo(si) 

aplinka, uztikrinanti vaik4 savarankiskumc!, saviraiskc!, sudaranti sc!lygas kiekvienam 

vaikui ugdytis pagaljo gebejimus, vystymosi raidc!. 

Jstaigoje sudarytos visos galimybes pedagogq kvalifikacijos tobulinimui. Auksta 

pedagogq kvalifikacija - 7 aukletojos metodininkes, 11 vyr. aukletoj4, 6 aukletojos 1 

aukletoja eksperte l(naujas specialistai socialinis pedagogas). Per metus pedagogai 

kvalifikacijos kursuose, seminaruose dalyvavo 690 val. (115 dien4). demesj ir pedagogus 

motyvuoti kelti kvalifikacijc! bei dometis naujovemis svietimo sistemoje. 

2017 metais mokytojai dalinosi darbo patirtimi 6 kartus. Veikl4 metu siekta 

atkreipti demesj j ugdymo organizavimo naujoves, nauj4 metod4 taikym<l, vaikq 

saviraisk4, bendradarbiavim4 grupeje. Siekiant vykdyti vadybin~ ir metodin~ pagalb4 bei 



gerinti ugdymo proceso organizavim<t pravesta: 3 jstaigos tarybos posedziai, kuriuose 

analizuotas veiklos planas, jstaigos lesos ir jq tikslingas panaudojimas, tarpusavio 

santykiq efektyvus tobulinimo biidai, bendruomenes kultiira ir vertybes jstaigos 

gyvenime; 3 mokytojq tarybos posedziai, susipazinta su ikimokyklinio ir priesmokyklinio 

ugdymo naujovemis, jstaigos prezentacija tevams ir visuomenei, vaiko pasiekimq 

vertinimo sistemos analize (apklausa parode, kad vaiko vertinimas yra nepakankamai 

aiskus visiems pedagogams, todel siiilyta vaiko pasiekimq vertinimui 2018 metais skirti 

daugiau demesio ir organizuoti visiems pedagogams mokymus); 3 metodines tarybos 

posedziuose aptarta trumpalaikiq ir ilgalaikiq projektq rasymo metodika, seimos ir 

aukletojos bendradarbiavimas ikimokyklinio amziaus vaik4 doriniq jausm4 ugdyme, 

pedagogo vaidmuo ugdant ikimokyklinio amziaus vaik4 m<t5tym<t, aukletojos sekme 

ikimokyklinio ugdymo turinio pletojimui; pravesti 2 atestacijos komisijos posedziai kuri4 

metu buvo suteikta vyresniosios mokytojos kategorij<f pedagogei Jolarnntai 

Kulikauskienei ir 3 Vaiko geroves komisijos posedziai, kuriuose analizuota vaikq su 

kalbos ir komunikacijos sutrikimais problemos, ugdytini4, mokomq pagal individualius 

ugdymo planus aptarimas. 

Toliau vykdome projekt<t ,,Ciuozimas - miis4 laisvalaikis" kiekvien<f treciadienj nuo 

spalio menesio vykstame su vaikais i Vilniaus Akropolio ledo aren<f ciuozti. Buvo 

organizuojami sie renginiai: 

Varenoje grybq sventeje riedutininkq varzybose, Lietuvos greitojo ciuozimo sezono 

atidarymas - respublikinis renginys, ,,Kaledines varzybos",respublikinis renginys 

,,Sniego diena ",,, Lietuvele , tu mana" Vasario 16-ajai pamineti. 

Saugojame ir puoselejame savo tautos tradicijas ugdome vaikq pilietiskum<t etno 

metodine grupe , kurios pirmininke Vida Lopetiene nuolat organizuoja ir praveda 

renginius:,,Advento vakarone ,,Uzdekime advento zvakelf',,Suseskime prie Kiiciq stalo", 

,,Trijq Karaliq sulaukus"-atsisveikinimas su eglute", ,,Pusiauziemis", ,,Vasario -16oji

nepriklausomybes dienai pamineti, Kovo 11-ajai atkiirimo dienai pamineti .,, Uzgavenes

Ziema ,ziema ,bek is kiemo",Kaziuko muge,,Gurgu gurgu visi j Kaziuko turgq",Velykos,, 

Rid ,rid margi marguciai", Jonines Rasos svente-vidurvasaris", Zolyniq sventy. 

Ekologines metodines grupes tikslas buvo :mokyti vaikus suprasti gamt<t, suteikiant kuo 

daugiau ziniq apie mus supanci<t aplink<f. Pagal galimybes tenkino vaikq prigimtinius 



,pazintinius poreikius, fonnavo vaikq suvokim4 apie neisvengiam4 gyvosios 1r 

negyvosios gamtos kaiU! kiekvienu metq Iaiku. Visus mokslo metus ekologine metodine 

grupe , kurios pinnininke aukletoja Daina Grincukiene nuolat ieskojo jvairiq metodq ir 

biidq organizuojant jvairius renginius, jtraukti ir tevelius.Didelio demesio sulaukta 

parasius ir laimejus projekt4 Visuomenes aplinkosauginio svietimo projekt4 ,,Vaikq 

ekologinis tyrinejant gamt4" 

Jgyvendinti projektai projektai: ,,Sveikos gyvensenos link", ,,Vitaminizuotas-

2017 takeliu", ,,Mokau riisiuoti" bei tarpkultiirinis projektas su Taikos progimnazija 

,,Etnografine Lietuva" 

Atliktas jstaigos veiklos vertinimo ir jsivertinimo darbo grupes auditas.Duomenq 

analize parode, jstaigoje stipriosios puses mokyklos atvirumas ir svetingumas, pazangos 

siekis, aplinkos jaukumas, partneryste su kitomis institucijomis, mokyklos jvaizdis ir 

viesieji rysiai.Ugdymas nuolat tobulinamas,dirba kompetentinga pedagogq komanda. 

Apibenrinant silpn45ias placiojo audito jsivertinimo rezultataus, remiantis anketos 

tyrimais., paaiskejo, kad giluminiama jsivertinimui atlikti ypac aktualios sios 

sritys:pagalba mokiniui, mokyklos strateginis valdymas ir pagalba mokiniams. 

Giluminiam jsivertinimui atlikti buvo sudarytos 3 darbo grupes. Kiekviena darbo 

grupe pasirinko analizuoti po vien4 vertinimo rodiklj. 

Pinna darbo grupe analizavo veiklos rodiklj- psichologine pagalba.Pedagogq nuomone, 

psichologine pagalba reikalinga visada ikimokyklineje jstaigoje, ji biitina, jeigu grupeje 

yra specialiqjq poreikiq vaikai, nes tik sios srities specialistas gali issprersti problemas, 

kuris suteiks socialiner - pedagoginer-psichologiner vaikui ir tevams.Rekomendacijos

sudaryti s4lygas konsultuoti vaikus , tevus, pedagogus psichologiniais klausimais, teikti 

rekomendacijas. 

Antra darbo grupe analizavo veiklos rodiklj- demesys personalui.Didzioji dauguma 

jstaigos darbuotojq teigia, kad administracija uz ger4 darb4 juos pripazjsta ir pagiria. 

Darbuotojai yra skatinami tobuleti, gali kelti kvalifikacij4, mokytis.Jstaigos darbuotojai 

siiilo kurti tarpusavio pasitikejimo atmosfer4, skatinti viesai kalbeti apie darbo 

organizavim4, atsizvelgti j issakomus pageidavimus, pastabas, pasiiilymus, o uz 
pasiektus rezultatus viesas zodinis padekojimas. 

Trecia darbo grupe analizavo veiklos rodiklj -tevq pagalba mokantis.Pedagogai 



teigia, kad sudarant metini ugdymo plan~, teveliai pasikliauja pedagogq 

profesionalumu.Teveliai prisideda ne tik teikiant pasiulymus, bet ir atnesa priemoniq 

ugdomajai veiklai. Vertinant vaikus apie vaiko pasiekimus kalbama individuliai. Didzioji 

dauguma teveliq isklauso pedagogq ir mano, kad pedagogai vaikus mato geriau, o 

jvardijus vaiko ugdymosi silpn~sias puses teveliai daro isvadas.J teveliq neigiamus 

atsiliepimus pedagogai reaguoja nuosekliai" isklauso ir su teveliais daro bendrus 

sprendimus.Pedagogams dziugu butq ,kad t~sa ugdomojo proceso vyktq ir namuose. 

Taciau planuodami 2018 metq veikl~ atkreipsime demesj j mokytojq ir 

bendruomenes motyvavim~, kelti kvalifikacij~, tobuleti ; placiau naudoti IKT ugdymo 

procese, issamiau ir atsakingiau atliksime jstaigos veiklos vertinim~ ir jsivertinim~. 

7. 2017metq programos jgyvendinimo vertinimas pagal SSGG: 

STIPRYBES SILPNYBES 

1. Nuosekliai jgyvendinami svietimo l .Nepakanka lesq materialines hazes 

sistemos pokyciai (strateginis modernizavimui. 

planavimas projektine veikla, temines 

savaites). 

2. Kurybiskai pletojamas 2.Nepakankamai efektyviai 

bendradarbiavimas su socialiniais naudojamos IKT. 

partneriais. 

3. Ugdymo procesas diferencijuojamas 3.Silpna, kai kuri4 istaigos 

ir individualizuojamas atsizvelgiant j bendruomenes nari4 motyvacija 

vaik4 asmenini4 savybi4 skirtumus. pokyciams. 

4.Silpna, kai kuri4 jstaigos 

4. Vaikams uztikrinama saviraiska ir bendruomenes nari4 motyvacija 

saviugda. pokyciams. 

5. Planavimas issamus , atitinka vaik4 

amzi4 ir poreikius. 

6.Didelis demesys skiriamas vai4 

sveikatos stiprinimui. 

7. Pedagogai skleidzia patirtj mieste, 



respublikoje, uzsienyje. 

Jstaigos atvirumas ir svetingumas, 

pazangos siekis, aplinkos jaukumas, 

partneryste su kitomis institucijomis, 

mokyklos jvaizdis ir viesieji rysiai. 

GALIMYB:ES GRESMES 

1. Tevq, remej4 les4 naudojimas l .Didelis tev4 uzimtumas, sunkina 

modernizuojant jstaigos materialiny bendradarbiavimo galimybes. 

bazfr. 

2. Sudarytos s~lygos pedagog4 2. Dokumentq gausa ir sudetingejantis 

profesiniam tobulejimui, profesinei j4 valdymas. 

veiklai bei nauj4 kompetencij4 

jgijimui. 

3. Bendradarbiavimo su seima 

stiprinimas pletojant partneryst<; vaik4 

ugdymo ir sveikatinimo klausimais. 

III. LOPSELIO-DARZELIO MISIJA, VIZIJA, STRATEGINIS 
TIKSLAS, METINIAI PRIORITETAI 

8. Vilniaus ,,Zilvinelio" vizija - aukstos pedagogines kultiiros edukacine 

ikimokykline jstaiga, vaikui ir seimai teikianti kokybiskas ir visuomenes 

poreikius atitinkancias paslaugas, tenkinanti ugdytini4 saviraiskos ir saviugdos 

poreikius. 

9 Vilniaus,,Zilvinelio" misija - jgyvendinant valstybiny svietimo politik~, 

teikti kokybiskas, siuolaikines, tevq poreikius atitinkancias ugdymo paslaugas, 

puoseleti vaiko kaip asmenybes vystym~i, garantuoti saugias ugdymo(si) 

s~lygas, pletoti rysius su socialiniais partneriais, suteikti vaikams zinias ir skatinti 



sveikai gyventi. 

10. Strateginis tikslas - teikti kokybiskas svietimo paslaugas saugioje 

siuolaikinius reikalavimus atitinkancioje mokymosi aplinkoje. 

2017-2018- metq prioritetai: 

l .Atnaujinti ugdymo programas atliepiancias vaiko kultiiriniq, etniniq, socialiniq 

pazintiniq poreikiq tenkinimq. 

2.Edukacinil.l aplink4 kurimas lauke visais metq laikais-pazjstu, atrandu, tyrineju 

,kai judu, aktyviai gyvenu. 

3.Saugi i vaikq orientuotq emocine vaiko aplinka- vaiko individualiq gebejimq 

ugdymas orientuotas i vaiko amziq ir jo pasiekimus. 

IV. METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, UZDA VINIAI IR 
PRIEMONES 

12. 2018 met4 tikslas - atsizvelgiant i pazangiausias mokslo ir 

visuomenes raidos tendencijas, kurti sqlygas padedancias vaikui tenkinti 

prigimtinius, kultiiros etninius ,socialinius, pazintinius poreikius, saugoti ir 

stiprinti vaikq sveikatq, pratinant sveikai gyventi, nuo mazens padeti jiems 

atrasti ir perimti svarbiausias vertybes. 

13. Uzdaviniai: 
13.1. Saugoti ir stiprinti fiziny ir psichiny sveikatq, tenkins pagrindinius 

poreikius adaptuosis naujoje aplinkoje; 
13.2. taikyti IKT ir naujus ugdymo metodus, organizuojant kokybiskq, 

siuolaikiskq ugdymo 
procesq; 

13 .3. turtinti saugict, estetiskct, funkcionalict ugdymq(si) skatinancict aplinkct; 
13 .4. kelti jstaigos bendruomenes kvalifikacijci ir saviugdci. 



I 

13.5 Patobulinti ugdytiniq pasiekimq vertinimo sistem~ pagal patvirtin~ 

nauj~ pasiekimq apras~ ' pagerinant jos informatyvum~. 

13.6 ugdyti vaiko savivok~ , kadjis yra gamtos dalis, formuoti ekologinj 

poziiitj j gam~ jo meiltr Zemei-Gyvybei. 

14. Priemones: 

Eil.Nr. Priemones pavadinimas Atsakingas Vykdymo Atsiskaitymo 
asmuo arba terminas forma 
vykdyto_jas 

14.1. Jstaigos veiklos veiksmingo darbo 
uztikrinimas: 

Nuosekliai ir kurybiskai jgyvendinti J.Gauciene Per metus Mokytojq 
ikimokyklinio ugdymo, L.Petrokiene taryboje 
priesmokyklinio ugdymo, sveikatos 
saugojimo ir sveikos gyvensenos 
projekt~,,Ciuozimas musq 
laisvalaikis" tarptautintr socialiniq 
jgudziq ugdymo program~ ,,Zipio 
draugai" 
Atsakingai vykdyti maitinimo 
organizavim~ (viesiuosius Per Jstaigos 
pirkimus, istai_gos jsivertinim~ J.Gauciene metus taryboje 
Biudzeto(SB), mokinio krepselio 
(MK) ir spec. lesq tikslingas 
paskirstymas ir veiksmingas 
panaudoj imas edukacines aplinkos 
atnaujinimui, ugdymo priemoniq Jstaigos 
jsigijimui. J.Gauciene Permetus taryboje 

J.Gauciene Mokytojq 
2018 metq veiklos piano L.Petrokiene Per metus taryboje 
tvirtinimas, 2018 metq gairiq 
numatymas 
Darbuotojq tarifikacija, etatq J.Gauciene Per Jstaigos 
S¥asai metus taryboje 

Mokytojq 
Veiklos tvarkarasciai, L.Petrokiene Per metus taryboje 
Dokumentacijos planas. 
Vidaus ir darbo tvarkos taisykliq J.Gauciene Mokytojq 
papildvmas Per metus tarvboje 

L.Petrokiene Permetus Mokytojq 
Metodini-q darbo _gruoiu veikla tarvboje 

L.Petrokiene Per metus Mokytojq 
K valifikacijos tobulinimas tarvboje 
MokytojlJ atestacija L.Petrokiene Per metus Mokytojq 



[ 

taryboje 

Svietimo stebesena L.Petrokiene Permetus Mokytojq 
mokvk.loje(rodikliai) taryboie 

Priesmokyklinio, ikimokyklinio L.Petrokiene Permetus Mokytojq 
ugdymo olanai 2018 m.m taryboje 

14.2. U2dymo proceso or2anizavimas: 

Grupiq aukletojos Sausis Mokytojq 
Renginys skirtas Sausio-13 Laisves Meninio ugdymo taryboje 
gvnej4 dienai pamineti mokytoja 

Spektaklis ,,Kc! barsukas Danute Puciene Sausis Mokytojq 
pasakys"pramoga skirta taryboje 
,,Pusiauziemiui" 
Renginys skirtas Vasario -16 Jelena Vasaris Mokytojq 
pamineti, ,,Musq dainos Tau Aleknaviciene taryboje 
Tevyne" 

Dalyvavimas piesiniq konkursuose, L.Petrokiene Mokytojq 
parodose, akcijose skirtuose taryboje 
Lietuvos 100 oamineti. 
U gdomosios veiklos organizavimas L.Petrokiene Per metus Mokytojq 
taikant projektin4 metod~. taryboje 
Gerosios patirties organizavimas ir L.Petrokiene Kovas Mokytojq 
sklaida atvil1.l dlll1.l dienose. taryboje 
Lauko edukaciniq erdviq taikymas L.Petrokiene Per metus Mokytojq 
ugdymo procese. taryboje 
Pagalba seimai ,taikant jvairias L.Petrokiene Per metus Mokytojq 
ugdymo paslaugas taryboje 
Konkursas priesmokyklinio arnziaus Danute Puciene Sausis- Mokytojq 
vaikams,,K~ zinau apie Lietuv~" Aldona Geguze taryboje 

Bortkevi6ene 

14.2.4 Pro_jektai: 
,,Judam, krutam visada, sportas - V.Dacevic Per metus Mokytojq 
musu sveikata" tarvboje 

D.Puciene Per metus Mokytojq 
,,Mes Lietuvos simtmecio vaikai" taryboje 

Mokytojq 

,, Vitaminizuotas 2018" M. Vilcinskiene spalis taryboje 

Projektas ,,Olimpine karta" Sveikatos balandis Mokytojq 
,,Lietuvos simtmeciui-mazajq metodine grupe taryboje 
pergales" 

Ekologine Birzelis- Mokytojq 
Aplinkosauginis projektas metodine grope gruodis tarvboje 



14.2.5. Sventes, pramoeos: 
Metodineje 

Rugseio 1-osios svente. L.Petrokiene Rugseiis tarvboie 

Grupiq aukletojos spalis Metodineje 
Pramoga ,,Auksinis obuoliukas" tarvboie 

Grupiq aukletojos rugsejis Metodineje 
Pramoga ,,Diena be automobilio"I taryboie 

Saugus eismas ,,Bil<. Saugus 
Danute Puciene lapkritis Metodineje 

taryboje 
gatveje" 

Balandis Saugaus Metodineje 
eismo taryboje 

Atsvaitukq ,,Madq sou" metodine 
grope 

14.2.6. Edukacines isvykos: 
Grupiq Per Metodineje 

Vilniaus Energija aukletoios metus tarvboie 
Grupiq Per Metodineje 

Botanikos sodas aukletoios metus tarvboie 
Grupiq Per Metodineje 

Vilniaus Gelezinkelio muziejus aukletoios metus tarvboie 
Grupiq Per Metodineje 

Keliu oolicija aukletoios metus tarvboie 
Grupiq Per Metodineje 

Prie Kaledines eglutes aukletoios metus tarvboie 
Grupiq Per Metodineje 

l Ozo kino teatra aukletoios metus tarvboie 
Prie Kaledines eglutes j renginj Grupiq Per Metodineje 
,,Kaledine pasaka" aukletoios metus tarvboie 

Grupiq Per Metodineje 
Jaunimo teatra aukletoios metus tarvboie 

Grupiq Per Metodineje 
Gustavo blynine aukletoios metus tarvboie 

Grupiq Per Metodineje 
Saugaus eismo mokvklele aukletoios metus tarvboie 

Grupiq Per Metodineje 
lsvyka j triusiuku sleni aukletoios metus tarvboie 
Bendradarbiavimas su socialiniais Grupiq aukletojos Per metus Metodineje 
partneriais: tarvboie 

Pletoti bendrus projektus, 
L.Petrokiene Per metus Metodineje 

edukacinius renginius su lopseliais- V .Sumkauskiene taryboje 

darzeliais:Vilniaus ,,Zilviciu", M.Vilcinskiene 

J . uk " Rytu" P l '" ,, ustln u , ,, ,, e ene , 
Nykstuku", Kauno lopseliu-
darzeliu ,,Rasyte" ,Mazeikiu 



,,B~tinu", Vievio ,,Eglute", 
Junno Matulaicio oaraoiia 
Bendradarbiauti su Peledos" L.Petrokiene Per metus Metodineje 
pradine mokykla, T;ikos taryboje 
oro!!imnaziia ,Meridiano mokvkla 

14.2.7 Mokvto_jq tarybos nosedziai: 
2017 mehJ jstaigos Veiklos piano J.Gauciene Sausis Metodineje 
ataskaita taryboje 

201 ~ ~ehJ pedagogq, specialishJ, 
memruo ugdymo mokytojo veiklos 
ataskaitos 
2017 mehJ pedagogq kvalifikacijos 
tobulinimas, 2018 mehJ poreikio 
svarstymas 
2018 mokslo mehJ pedagogines ir 
metodines veiklos pasiekimai ir 
problemos, ikimokyklinio ir 
priesmokyklinio ugdymo programq 
jgyvendinimas 
VykdYhJ projekUJ pristatymas ir J.Gauciene Geguze Metodineje 

uzbaigirnas taryboje 

Vaikq sveikatos ugdymas 
ikirnokyklinio ir priesmokyklinio 
amziaus grupese. 
Pedagoginio proceso organizavimas J.Gauciene Rugsejis Metodineje 

2018 m. taryboje 

Vaikq adaptacija ugdymo jstaigoje 
Seimos dalyvavimas ugdymo 
procese. 
2018 mehJ veiklos analize 
2019 mehJ jstaigos Veiklos piano 
projekto pristatymas 

14.2.8 Metodines tarybos posedziai: 
Metodinio pasitarimo posedziai: L.Petrokiene sausis Metodineje 

Vaikq pai.angos vertinimo sistema, taryboje 

jos efektyvumas 
Ugdymo proceso planavimo 
galimybes 
Metodines gropes darbo piano 2018 
m. aptarimas ir tvirtinirnas 
Pedagogines stebesenos 2018 m. 
piano aptarimas 
Ilgalaikiu ugdymo turinio, QI'Uoiu 



,,B~atinu", Vievio ,,Eglute", 
Jurg10 Matulaicio paraoiia 
Bendradarbiauti su ,,Peledos" L.Petrokiene Per metus Metodineje 
pradine mokykla,Taikos taryboje 
progimnaziia ,Meridiano mokvkla 

14.2.7 Mokvtoiu tarybos posedziai: 
2017 metq jstaigos Veiklos plano J.Gauciene Sausis Metodineje 
ataskaita taryboje 
2017 metq pedagogq, specialistq, 
meninio ugdymo mokytojo veiklos 
ataskaitos 
2017 metq pedagogq kvalifikacijos 
tobulinimas, 2018 metq poreikio 
svarstymas 
2018 mokslo metq pedagogines ir 
metodines veiklos pasiekimai ir 
problemos, ikimokyklinio ir 
priesmokyklinio ugdymo programq 
jgyvendinimas 
Vykdytq projektq pristatymas ir J.Gauciene Geguze Metodineje 
uzbaigimas taryboje 
Vaikq sveikatos ugdymas 
ikimokyklinio ir priesmokyklinio 
amziaus grupese. 
Pedagoginio proceso organizavimas J.Gauciene Rugsejis Metodineje 
2018 m. taryboje 
Vaikq adaptacija ugdymo jstaigoje 
Seimos dalyvavimas ugdymo 
procese. 
2018 metq veiklos analize 
2019 metq jstaigos Veiklos piano 
projekto pristatymas 

14.2.8 Metodines tarvbos posedziai: 
Metodinio pasitarimo posedziai: L.Petrokiene sausis Metodineje 
V aikq pazangos vertinimo sistema, taryboje 
jos efektyvumas 
Ugdymo proceso planavimo 
galimybes 
Metodines grupes darbo piano 2018 
m. aptarimas ir tvirtinimas 
Pedagogines stebesenos 2018 m. 
piano aptarimas 
Ilgalaikiu ugdymo turinio, gruoiu 



metiniq planq aptarimas I pusmecio 
metiniq planq aptarimas 
Mokytojq metodines veiklos , 
kompetencijq ir kvalifikacijos 
tobulinimo anketq aptarimas 
Vaikq pasiekimq vertinimo 
organizavimas 
Grupiq sveikos gyvensenos projektq 
igyvendinimo apibendrinimas 
Ilgalaikiq ugdymo turinio, grupiq 
metiniq planq aptarimas II pusmecio 
metiniq planq aptarimas 
Kvalifikacijos tobulinimo 2019 m. 
aptarimas 
Gerosios patirties sklaida jstaigoje, 
rajone, respublikoje 
Jstaigos tradiciniq, kalendoriniq, 
teminiq projektq 2019 m. 
planavimas 

Vaiko geroves komisijos 
14.2.9 posedziai 

Supazindinimas su naujausiais L.Petrokiene Rugsejis Protokolas 
dokumentais reglamentuojanciais 
vaiko geroves komisijos veiklcl 
Vaiko geroves komisijos L.Cepiene Rugsejis Proto kolas 
sudarymas 
Su 2017 metq vaiko geroves 
komisijos sudarymas. 
Socialines pedagogines veiklos 
aptarimas. 
Vaikq su kalbos ir komunikacijos 
sutrikimais bei spec. poreikiq vaiko 
SllfasO tvirtinimas 
lndividualiq ugdymosi programq 
rengimas vaikams turintiems 
spe.poreikius. 
Tevq ir pedagogq pedagoginis 
svietimas 
Darzelio smurto ir patyciq 
prevencijos , intervencijos ir 
stebesenos vykdymo tvarkos 
rengimas 
Vaikq pazangos analize L.Cepiene Lapkrtitis Protokolas 
priesmokyklinio ugdymo g1:1~e~e, 
vaikq su dideliais spec.pore1k1rus 
pazangos vertinimas 



V aik4 kalbos raidos ivertinimas L.Cepiene Balandis Protokolas 
kal~o~ ir kitos komunikacijos ' 
sutrikim4 isagkinimas. 
Logopedines pagalbos teikimas 
(pratyb4 vedimas) 

Dokumentacijos pildymas: L.Cepiene Per metus Metodineje 
• Kalbos korteli4 taryboje 
• Garsu tarimo Ienteliq 
• Logopedo zurnalo 
• Sc!fas4 sudarymas 

Individuali4, pogrupiniq, grupiniq 
kalbos ugdymo programq 
sudarymas 

Bendradarbiavimas su L.Petrokiene Permetus Metodineje 
pedagogais: L.Cepiene taryboje 
• V aik4 su kalbos sutrikimais V.Sumkauskiene 

stebejimas grupese 
• Logopedini4 pratyb4 derinimas 

su kitais jstaigos specialistais Grupi4 aukletojos 
• Logoped4 konsultavimas apie 

kalbos sutrikim4 salinimo 
biidus, metodus, rekomendacij4 
rengimas rastu Socialine 

• Del specialiaj4 poreki4 vaik4 pedagoge 
ugdymo 

Bendradarbiavimas su kitais L.Petrokiene Per metus Metodineje 
specialistais L.Cepiene taryboje 
Su VPPT specialistais V.Sumkauskiene 
Su J.Matulaicio parapijos socialines 
paramos centro darbuotojais. 

Kvalifikacijos tobulinimas L.Petrokiene Permetus Metodineje 
dalyvavimas spec. pedagogq, L.Cepiene taryboje 
logoped4 metodiniuose renginiuose 
dalyvavimas PPRC renginiuose 
Bendravimas su pedagogais: L.Petrokiene Permetus Metodineje 
Pedagogq konsultavimas, pokalbiai L.Cepiene taryboje 
apie vaikq ugdymosi sunkumus ir V.Sumkauskiene 
galimybes 
Isvadq apie vaikq raid~ tikslinimas, L.Petrokiene Geguze Protokolas 
veiklos rezultatq L.Cepiene 
aptarimas,problem4 sprendimas. 
2018 metq veiklos gairi4 
numatymas 

J 



14.2.10. Atestac~jos komisijos posedziai: 
MokytoJ4 ir pagalbos mokiniui J.Gauciene Sausis Proto kolas 
spe~ialishl atestacijos komisijos 
nan4 ataskait~ uz 2017m.metus 
Darbo plano 2018 metams J.Gauciene Sausis Protokolas 
pristatymas 
Perspektyvines atestacijos J.Gauciene Gruodis Proto kolas 
programos 2019 metams perziura ir 
oapildvmas 

14. 2.11. Jstaie:os veiklos vertinimas ir 
isivertinimas (vidaus auditas): 

Jstaigos 
Platusis auditas VAK I ketvirtis tarvboje 

Jstaigos 
VAK II ketvirtis taryboje 

Giluminis auditas 

14.2.12 Pedae:oe:u patirties sklaida: 
Metodineje 

Transporto oriemones D. Grincukiene Per metus tarvboje 
Permetus Metodineje 

As Saugus kai zinau D.Puciene taryboje 
A.Bortkeviciene Per metus Mokytojq 

Vistvtes pyragas tarvboje 
N.Baranovska Permetus Mokytojq 

Skaiciuku oasaulyje taryboje 
V.Lopetiene Permetus Mokytojq 

Mus kalbina knygu lapeliai tarvboje 
R.Buciene Permetus Mokytojq 

Suniukas tarvboje 
N .Baroniene Permetus Mokytojq 

Pagrandukas taryboje 
N.Spiridovic Per metus Mokytojq 

Velyku bobute taryboje 
J.Kulikauskiene Per metus Mokytojq 

Geometrines figiiros tarvboje 
14.2.13. Bendradarbiavimas su seima: 

Siekti veiksmingo tevq ir pedagogq L.Petrokiene Per metus Mokytojq 
bendradarbiavimo, padedancio taryboje 

gerinti vaikq ugdymo kokyb~, 
efektyvinti darbuotojq komandinio 
darbo jgiidzius siekiant tenkinti 
seimq poreikius. 

Vaiku pasiekimu ir gebejim4 Gruoiu aukletojos 



aptarimas su tevais. 
Seimos dalyvavimas istaigos Grupi4 aukletojos Permetus Mokytoj4 

renginiuose, ugdomoioie veikloie. taryboie 

Informacines medziagos pateikimas Grupi4 aukletojos Permetus Mokytoj4 

grupi4 stenduose, elektroninis taryboje 

bendravimas, lankstinuk4 
rengimas. 

Ekskursij4 savaite ,,Su mama ir Grupi4 aukletojos Geguze Mokytoj4 

teciu mums keliauti labai smairu" tarvboie 

VI. VEIKLOS PLANO JGYVENDINIMO SEKMES KRITERIJAI 

15. lgyvendinus veiklos plan~, prognozuojami sie rezultatai: 
15.1. 2018 metais pageres ugdymo proceso organizavimo kokybe ir 
prieinamumas; 
15.2. padides vaik4 motyvacija sveikai ir saugiai gyventi; 
15.3. isaugs pedagog4 gebanci4 taikyti IKT savo darbe skaicius ir kokybe; 
15.4. isaugs tevq, galinci4 dalintis savo profesiniais gebejimais ugdymo procese, 
skaicius. 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

18. Veiklos plano igyvendinim~ koordinuos direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir 
direktoriaus pavaduotojas ukio ir bendriesiems klausimams. 

19. Prieziur~ vykdys direktorius. 
20. Uz veiklos piano vykdym~ bus atsiskaitoma istaigos savivaldos 

institucijoms, steigejui ar steigejo igaliotai institucijai. 


