PATVIRTINTA
Šiaulių lopšelio-darželio „Kūlverstukas“
direktoriaus
2019 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-13
ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŢELIS „KŪLVERSTUKAS“
2019 METŲ VEIKLOS PLANAS
2019 metų veiklos planas parengtas vadovaujantis Šiaulių lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ 2019–2021 m. strateginiu veiklos planu, patvirtintu
direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-46.
01 TIKSLAS. IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO POREIKIŲ TENKINIMAS
Priemonės

Numatoma veikla

Vykdymo
Vykdytojai,
Laukiamas rezultatas
data
atsakingi asmenys
01.01.Uţdavinys: Vykdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, atsiţvelgiant į kiekvieno vaiko individualius poreikius ir
galimybes.
01.01.01.Ikimokyklinio
Ikimokyklinio ugdymo programos
Iki 2019Grupių pedagogai. Ugdytiniai pasieks ugdymo programoje
ugdymo programos
įgyvendinimas.
06-30
Pavaduotoja
numatytus rezultatus ir bus pasirengę toliau
„Kūlverstuko
ugdymui.
ugdytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio
vaivorykštė“
ugdymo programas.
įgyvendinimas.
Vaikų pasiekimų ir pažangos
Nuolat
Grupių pedagogai. El. dienyne bus fiksuojami ir komentuojami
01.01.02.Priešmokyklinio fiksavimas ir vertinimas. Stipriųjų
Pavaduotoja
vaikų pasiekimai; nuo 2019-09-01 įtraukiami
ugdymo bendrosios
ir silpnųjų ugdymo sričių
ugdymui.
ir tėvai.
programos
identifikavimas.
įgyvendinimas.
Tėvų (globėjų) supažindinimas su
Du kartus
Grupių pedagogai. Tėvai apie vaikų pasiekimus ir pažangą bus
vaikų pasiekimais ir pažanga,
per metus.
Pavaduotoja
informuojami el. dienyno pagalba.
ugdymo turinio įgyvendinimu.
ugdymui.
Organizuojamuose individualių pasiekimų ir
pažangos aptarimuose rudenį ir pavasarį
dalyvaus ne mažiau kaip 50 proc. tėvų.
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Priemonės

Numatoma veikla
Ilgalaikių ir trumpalaikių ugdymo
planų rengimas, koregavimas,
atsižvelgiant į vaikų pasiekimų
rezultatus.
Ikimokyklinio ugdymo programos
atnaujinimas, integruojant
STEAM elementus.

01.01.03.Neformaliojo
ugdymo įgyvendinimas.

01.01.04.Švietimo
pagalbos vaikui teikimas.

Vykdymo
data
2019-10-01
(ilgalaikiai
planai)
Nuolat
2019-06-30

Organizuojama neformaliojo
ugdymo (dailės, kompiuterių)
veikla.
Neformaliojo ugdymo būrelių
(šokių, anglų kalbos, krepšinio)
veikla.
Naujų būrelių (robotikos, šaškių)
organizavimas.
Švietimo pagalbos teikimas
kiekvienam vaikui, turinčiam
SUP.
Informacinės ir konsultacinės
pagalbos tėvams ir grupių
pedagogams teikimas.

2019-09-01

Dalyvavimas socialinių įgūdžių
ugdymo programoje „Zipio
draugai“.

Vykdytojai,
atsakingi asmenys
Grupių pedagogai.
Pavaduotoja
ugdymui.
Direktorė,
pavaduotoja
ugdymui,
L.Aleksandravičienė,
A. Dauskurdienė,
L. Zaiceva,
S. Bagvilienė,
Z. Makasejeva,
I. Butkuvienė
Neformaliojo
ugdymo mokytojai

2019-10-01

Neformaliojo
ugdymo mokytojai

2019-10-01

Direktorė

Nuolat

Logopedė, socialinė
pedagogė

Nuolat

Grupių pedagogai.
Pavaduotoja
ugdymui.

2019-09-01

Priešmokyklinių
grupių pedagogai.

Laukiamas rezultatas
Ilgalaikiai ugdymo prioritetai bus numatomi
atsižvelgiant į vaikų pasiekimų silpnąsias ir
stipriąsias sritis.
Parengtas STEAM veiksmų planas (2019 m. I
ketv.).
Atnaujinta (iki 2019-06-30) ikimokyklinio
ugdymo programa, integruojant STEAM
elementus (pagal atnaujintą programą dirbama
nuo 2019-09-01).

Trečdalis neformaliojo švietimo (dailės,
kompiuterių) veiklų organizuojama po pietų.
Neformaliojo ugdymo būrelius lankys ne
mažiau kaip 125 ugdytiniai.
Bus pasiūlyti 2 nauji neformaliojo ugdymo
būreliai.
Logopedo pagalba teikiama 30 vaikų,
socialinio pedagogo pagalba – 18 vaikų.
Logopedė ir socialinė pedagogė el. dienyne
teikia informaciją (vaikų sąrašai, individualūs
vaikų pasiekimai), pagal poreikį konsultuoja
tėvus ir pedagogus.
Socialinių įgūdžių ugdymo programoje „Zipio
draugai“ dalyvauja priešmokyklinių grupių
ugdytiniai.
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Priemonės

Numatoma veikla
Dalyvavimas ikimokyklinio
ugdymo programoje „Kimochis“.

Vykdymo
data
2019-09-01

01.02.Uţdavinys: Sudaryti sąlygas pedagogų profesiniam tobulėjimui.
01.02.01.Dalyvavimas
Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo
2019
kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, skirtuose vaikų
renginiuose
sakytinės ir rašytinės kalbos
(seminaruose, kursuose,
ugdymo, problemų sprendimo
konferencijose,
ugdymo tobulinimui.
edukacinėse išvykose).

01.02.02.Sąlygų
pedagogams ir pagalbos
vaikui specialistams
siekti karjeros ir įgyti jų
kompetenciją ir praktinę
veiklą atitinkančią

Vykdytojai,
atsakingi asmenys
L. Zaiceva

Įstaigos pedagogai.
Pavaduotoja
ugdymui.

Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo
renginiuose, skirtuose pedagogų
skaitmeninių kompetencijų
gilinimui.

2019

Įstaigos pedagogai.
Pavaduotoja
ugdymui.

Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo
renginiuose, susijusiomis su
ugdymo naujovėmis (STEAM,
eTwinning, Kimochi).

2019

Įstaigos pedagogai.
Pavaduotoja
ugdymui.

Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo
renginiuose, skirtuose pedagogų
saviugdai (psichologiniai aspektai)
Atestacijos programos rengimas.

2019

Įstaigos pedagogai.
Pavaduotoja
ugdymui.
Pavaduotoja
ugdymui,
LAleksandravičienė,
A. Dauskurdienė,
S. Bagvilienė,
V. Mikalčienė,

2019-12

Laukiamas rezultatas
Ikimokyklinio
ugdymo
programoje
„Kimochis“
dalyvauja
1 ikimokyklinio
ugdymo grupės („Snieguolės“) vaikai.
Patobulintos pedagogų kompetencijos
sakytinės ir rašytinės kalbos ugdymo,
problemų sprendimo ugdymo srityse
(kvalifikacijos kėlimo renginiuose dalyvaus
100 proc. pedagogų). Įstaigos ugdytinių
pasiekimų įverčiai sakytinės, rašytinės kalbos
ir problemų sprendimo srityse ne mažesni nei
miesto vidurkis
Ne mažiau 50 proc. pedagogų patobulins
skaitmenines kompetencijas.
Mokymuose dalyvavę pedagogai ves bent po
1 atvirą veiklą ugdymo procese naudodami
išmaniąsias technologijas.
Patobulintos pedagogų kompetencijos apie
STEAM. STEAM elementai sėkmingai
naudojami ugdymo procese. Į eTwinning
projektus įsitraukiantys pedagogai ir vaikai,
socialinių emocinių kompetencijų ugdymasis.
Įstaigoje pedagogai jaučiasi pasitikintys,
darbingumo lygis padidėjęs.
L. Aleksandravičienei, A. Dauskurdienei bus
suteikta metodininko kvalifikacinė kategorija.
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Priemonės

Numatoma veikla

Vykdymo
data

kvalifikacinę kategoriją
sudarymas.
Atestacijos programos
įgyvendinimas.

2019

Vykdytojai,
atsakingi asmenys
L. Zaiceva,
R. Biknienė
Pavaduotoja
ugdymui

Laukiamas rezultatas

Parengta atestacijos programa suderinta su
Švietimo skyriumi.

02 TIKSLAS. LOPŠELIO-DARŢELIO KULTŪROS KŪRIMAS IR ĮVAIZDŢIO FORMAVIMAS
Priemonės

Numatoma veikla

Vykdymo
Vykdytojai,
data
atsakingi asmenys
02.01.Uţdavinys: kurti lopšelio-darţelio kultūrą, atskleidţiant įstaigos išskirtinumą.
Bendruomenės renginių
organizavimas.
Dalyvavimas išorės partnerių
organizuojamose veiklose (atvirų
durų dienose, edukacinėse veiklose ir
pan.).
02.01.02. Darbuotojų
Seminaras „Moderni švietimo įstaiga:
kvalifikacijos tobulinimas nuo organizacijos kultūros
organizacijos kultūros
puoselėjimo iki įvaizdžio kūrimo“.
srityje.
02.01.03.Įstaigos
Respublikinės vaikų kūrybinių darbų
išskirtinumą sąlygojančių parodos organizavimas
veiklų (dailės,
kompiuterių)
reprezentavimas ir
viešinimas.
Kūrybinio dailės plenero
organizavimas
Respublikinės konferencijos
02.01.01.Bendravimas ir
bendradarbiavimas su
bendruomene ir išorės
partneriais.

2019
2019

2019-01-04

2019-05

2019-05
2019-11

Direktorė,
pavaduotoja ugdymui
Įstaigos pedagogai.
Pavaduotoja
ugdymui.

Laukiamas rezultatas

Įsitraukusi, aktyvi bendruomenė.
Suorganizuoti 5 bendruomenės renginiai.
Bendradarbiaujantys pedagogai, aktyvūs
vaikai ir tėvai.

Direktorė,
Gerėjantys komandinio darbo gebėjimai,
pavaduotoja ugdymui bendruomenės kultūra.
I. Butkuvienė,
L. Aleksandravičienė,
A. Dauskurdienė.
Pavaduotoja
ugdymui.
I. Butkuvienė,
pavaduotoja ugdymui
Direktorė,

Gerėjantys vaikų pasiekimai meninėje,
kūrybiškumo ugdymo srityse; didesnės
įsitraukimo, bendradarbiavimo su tėvais ir
kitomis ugdymo įstaigomis galimybės.
Gerėjantys vaikų pasiekimai meninėje,
kūrybiškumo ugdymo srityse.
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas,
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Priemonės

Numatoma veikla

organizavimas
02.02.Uţdavinys: gerinti lopšelio-darţelio įvaizdį.
02.02.01. LopšelioBendruomenės apklausos dėl
darželio pavadinimo ir
lopšelio-darželio pavadinimo keitimo
simbolikos (logotipo)
organizavimas, tyrimo duomenų
keitimas.
pristatymas.
Lopšelio-darželio simbolikos
(logotipo), iškabos keitimas
02.02.02. Internetinės
Lopšelio-darželio internetinės
svetainės atnaujinimas.
svetainės atnaujinimas.

Vykdymo
data

Vykdytojai,
Laukiamas rezultatas
atsakingi asmenys
pavaduotoja ugdymui gerosios patirties sklaida.

2019-05

Direktorė

Aktyvi, įsitraukianti, sprendimus priimanti
bendruomenė

2019-11

Direktorė, ūkio dalies
vedėja
Direktorė,
Z. Makasejeva

Atpažįstamas įstaigos logotipas, siejamas
su įstaigos veiklos sritimis
Atnaujinta, aktyviai lankoma, patogi
naudoti internetinė svetainė

2019-11

03 TIKSLAS. LOPŠELIO-DARŢELIO APLINKOS, SKATINANČIOS SĖKMINGĄ KIEKVIENO VAIKO UGDYMĄ(SI) IR
SAVIREALIZACIJĄ, TOBULINIMAS
Priemonės

Numatoma veikla

Vykdymo
data

Vykdytojai,
Laukiamas rezultatas
atsakingi
asmenys
03.01.Uţdavinys: kurti dinamišką, atvirą, funkcionalią, virtualią ugdymo(si) aplinką, papildant ją šiuolaikinėmis ugdymo
priemonėmis
03.01.01.Ugdymo
Metodinių priemonių įsigijimas.
2019 m.
Pavaduotoja
Įvairesnė ugdomoji veikla.
priemonių įsigijimas ir
IV ketv.
ugdymui
atnaujinimas.
STEAM veikloms skirtų priemonių
2019 m.
Pavaduotoja
Gerėjantys vaikų pasiekimai problemų
įsigijimas (tyrinėjimams,
IV ketv.
ugdymui
sprendimo, kūrybiškumo, skaičiavimo
eksperimentams, skaičiavimui,
ir matavimo, tyrinėjimų srityse.
matavimui ir kt.)
Socialinės emocinės kompetencijos
2019-04
Pavaduotoja
Gerėjantys vaikų pasiekimai emocijų
ugdymui skirtų priemonių įsigijimas
ugdymui
suvokimo ir raiškos, bendradarbiavimo
(Kimochi‘s žaislai).
su bendraamžiais ir suaugusiais,
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Priemonės

03.01.02. Elektroninio
dienyno diegimas ir
palaikymas.

03.01.03. Kompiuterinės
įrangos atnaujinimas.
03.01.04. Grupių, salės,
specialistų kabinetų
atnaujinimas.
03.01.05. Lauko žaidimų
aikštelių turtinimas.

Numatoma veikla

Vykdymo
data

Maitinimo organizatoriaus
prijungimas prie el. dienyno

2019-03

Tėvų prijungimas prie el. dienyno

2019-05

IT priemonių atnaujinimas

2019 m.
IV ketv.
2019 m. II–
IV ketv.

Vykdytojai,
atsakingi
asmenys
Direktorė,
pavaduotoja
ugdymui
Direktorė,
pavaduotoja
ugdymui
Direktorė, ūkio
dalies vedėja
Ūkio dalies
vedėja

LED šviestuvų įsigijimas
(koridoriams, logopedo kabinetui, 2
grupėms); muzikos salės įrengimas.
Bendruomenės talkos organizavimas,
2019-05/06
Direktorė,
lauko žaidimų erdvių papildymas
pavaduotoja
atnaujintomis priemonėmis, naujo
ugdymui, ūkio
įrengimo įsigijimas.
dalies vedėja
03.02.Uţdavinys: gerinti ugdymo(si) sąlygas, uţtikrinant saugią ir sveiką ugdomąją aplinką
03.02.01.Elektros
Investicinio projekto aprašymo
2019-06
Direktorė, ūkio
instaliacijos atnaujinimas. (paraiškos) teikimas.
dalies vedėja
03.02.02. Ūkinių ir
Vidaus durų keitimas; higienos
2019-05;
Direktorė, ūkio
higienos priemonių
priemonių įsigijimas.
kartą per
dalies vedėja
įsigyjimas.
ketvirtį
03.02.03. Virtuvės
Investicinio projekto aprašymo
2019-06
Direktorė, ūkio
vėdinimo sistemos
(paraiškos) teikimas.
dalies vedėja
keitimas.
03.02.04. Pastato išorės
Investicinio projekto aprašymo
2019-06
Direktorė, ūkio
sienų hermetizavimas.
(paraiškos) teikimas.
dalies vedėja
03.02.05.Lauko aplinkos Investicinio projekto aprašymo
2019-06
Direktorė, ūkio
atnaujinimas (takų,
(paraiškos) teikimas.
dalies vedėja
šaligatvių keitimas,

Laukiamas rezultatas
problemų sprendimo srityse.
Meniu tėvams pasiekiamoje vietoje.
Maitinimo fiksavimo palengvinimas,
mažėjanti klaidų tikimybė.
Savalaikės informacijos ir konsultacijų
tėvams teikimas.
Gerėjantys vaikų pasiekimai problemų
sprendimo, aplinkos pažinimo srityse.
Atitinkantis higienos reikalavimus
apšvietimas, daugiau erdvių vaikų
kūrybiškumui reikštis.
Gerėjantys vaikų pasiekimai fizinio
aktyvumo, aplinkos pažinimo,
bendravimo su bendraamžiais ir
suaugusiaisiais srityse.
Patvirtintas aprašymas; skirtos lėšos
2020 metams.
Estetiškesni, saugesni įėjimai į įstaigą,
šiltesnės vidaus patalpos.
Patvirtintas aprašymas; skirtos lėšos
2020 metams.
Patvirtintas aprašymas; skirtos lėšos
2021 metams.
Patvirtintas aprašymas; skirtos lėšos
2020 metams.
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Priemonės

Numatoma veikla

Vykdymo
data

Vykdytojai,
atsakingi
asmenys

Laukiamas rezultatas

įvažiavimo asfaltavimas).
Direktorė

SUDERINTA
Šiaulių lopšelio-darželio ,,Kūlverstukas“
tarybos pirmininkė
Laima Aleksandravičienė

Reda Ponelienė

