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Prienq lop5elis-darZelis ,,Gintarelis" (toliau - LopSelis-darZelis) teikia ankstyv4ji, ikimokyklin!

bei priesmokyklini ugdym4. 2018-2019 m. m. Lop5eli-darZeli lanke 144 ugdytiniai: buvo

sukomplektuotos 2 ankstyvojo amZiaus grupes, kurias lanke 30 ugdytiniq, 4 ikimokyklinio ugdymo

grupes, kurias lanke 95 ugdytiniai, I prie5mokyklinio ugdymo grupe, kuri4 lanke 19 ugdytiniq.

Strieldiq ikimokyklinio ugdymo skyriaus mi5rioje grupeje ugdesi 16 ugdytiniq.

Siais mokslo metais tobulinome ugdymo- turinio vadyb4, mokytojai kele kvalifikacrj4

ivairiuose seminaruose, patobulino profesines specialybes bei bendr4sias kompetencijas. Visi

pedagogai gilino profesines Linias pagal asmeninius tobulejimo poreikius, atsiZvelgdami i lstaigos

veiklos prioritetus. Buvo sudarytos sqlygos dalyvauti projektuose, seminaruose, mokymuose, istaigos

veiklos planavime, pedagoges isivertino savo metoding veikl4, kuri4 pristate Mokytojq tarybos

posedyje, vykde ikimokyklinio ir prie5mokyklinio amZiaus vaikq vertinimus.

Siais mokslo metais dalyvavome DarZeliq bendrystes erdve: igalinandios partnerystes link

veikloje. DarZeliq bendrystes erdves formatas - i3skirtinis. Turejome galimybg pasirinkti labiausiai

miisq bendruomeng dominandias temas, renginius.

Atliktas Loplelio-darZelio ,,Gintardliso' veiklos kokybes isivertinimas (platusis auditas),

vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika, patvirtinta LR SMM 2005 m.

liepos 22 d. isakymu Nr ISAK-1557 ,,Del ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodikos

tvirtinimo". Parengta 2019 m. darZelio veiklos kokybes lsivertinimo (vidaus audito) ataskaita, parengta

veiklos rodikliq lenteles analize balais, iSsiai5kinome stipriausias ir silpniausias veiklos sritis.

Planuodami lstaigos vei$4, rengdami grupiq metq veiklos planus atkreipeme demesi i

uZduotis skirtingq gebejimq vaikams. Planavimas organizuotas orientuojantis ! vaik4 ir jo poreikius.

Pagal parengt4 ,,Ikimokyklinio amZiaus vaikq pasiekimq vertinimo tvarkos apraS4"o mokytojai

tikslingai parenge veiklos planus grupese, vertino vaiko paLang1, jqaptarc su tevais (globejais).

Siekdamos nuolatinio tobulejimo pedagoges aktyviai dalyvavo Prienq Svietimo pagalbos

tarnyboje, Kauno pedagogq kvalifikacijos centro organizuojamuose seminaruose. Pedagoges, griZusios
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iS seminary, mokymq, dalinasi gerqa darbo patirtimi su kolegemis, lgytas Zinias naudoja praktiniame

darbe. Seminarq, mokymq medLiagayraanalizuojama metodines grupes pasitarimuose.

f'edagoges dalinosi gerqa ciarbo patirtimi rajone. Priesmokyklinio ugdymo pedagoge Loreta

Radzevidiene ir lop5elio-darZelio aukletoja Sandra Janauskiene parenge prane5im4 Prienq rajono

ikimokyklinio ugdymo pedagogq metodinio bUrelio pasitarime ,,Vaidybine veikla viena i5 vaiko

kflrybi5kumo ugdymo formq". Parenge praktinE veikl4 ,,Cirkas atvaLiavo'(.

2018-2019 m. m. buvo igyvendinami Sie veiklos tikslai:

1. Stiprinti Seimos ir ugdymo istaigos bendravim4 ir bendradarbiavimq, puoselejant tradicines

vertybes - tauti5kum4 ir sveik4 gyvensen4.

2. Tobulinti ugdymo ir paslaugq kokybg, naudojant mokyklos veiklos lsivertinimo duomenis.

fgyvendinant vaikq fizinius, emocinius, judejimo saugumo ugdymo poreikius lopSelio-

darZelio aukletojos grupese parenge vaikq sveikatos stiprinimo ir saugojimo plan4. Kasdienines veiklos

metu grupese vykde visas fizines veiklos formas, grupese tevams skirtuose stenduose buvo skelbiama

informacija apie sveik4 gyvensen4, sveikatos stiprinim4, parengti informatyviis lankstinukai sveikos

gyvensenos klausimais, buvo skelbiama informacija istaigos internetineje svetaineje, socialiniame

tinkle,,Facebook'o esandiam darZelio puslapyje.

LopSelio-darZelio aukletojos metq veiklos planuose numatd prevencines temas bei projektus.

Vykdytas projektas ,,Pakvipo sodai obuoliais, moliiigais geltonaisiais", konkursas ,,Sveiko

maisto stalas", projektas ,,Girinio Ziemos linksmybes". Vykdytas projektas ,,AS saugus gatvdje, gatves

pavojai". Veiklose, projektuose dalyvavo ugdytiniq tevai (globej ai).

DidZiausi4 demesi skyreme sveikai gyventi, saugiai judeti ir veikti. Gebejome biiti aktyvts,

judriis, fizi5kai i5sikraunant i5lieti emocing ir nejudrumo sukelt4 itamp4, savaranki5kai laikytis asmens

higienos, aktyvios veiklos, poilsio ir maitinimosi ritmo. Gebejome nuotaik4, sumanymus, Zodi isreikSti

k[nu, mimika, rai5kiu gestu, atskiru judesiu, muzika ir laisvu judejimu. Visa tai igyvendinti mums

padejo kflno kultUros uZsiemimai, sporto Sventes, muzikine veikla, esteti5ka, Svari, grupiq aplinka,

edukacines aplinkos. Organizuota sporto Svente ,,Spalvota vaikyst€". Netradici5kai paminejome

pasauling Judejimo sveikatos labui skirt4 dien4 ,,Laikas keltis". Dalyvavome akcijoje tarptautinei

sniego dienai pamineti ,,Kviediane judeti, Saltis sportui nebaisus", kuri4 organizavo Prienq sporto

arena.

Dalyvavome projekte ,,lalioji palange", kuri4 organizavo Nemuno kilpq regioninis parkas.

,,PeledZiukqo' grupes ugdytiniai tapo prizininkais. Nemuno kilpq regioninio parko administracija

padovanojo mini Siltnami.

dienaiTradici5kai dalyvavome motinos pamineti skirtame vaikq konkurse ,,Zibuokles
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praLydg".,,PeledZiukq grupes bendruomene dalyvavo Prienr4 kraSto muziejaus rengiamame konkurse

,,Ori ginaliausia uZgaveni q More".

Organizuoti teoriniai praktiriiai uZsiemimai ugdytiniams ,,Spindi graLis ir sveiki dantukai'o su

Prienq visuomehes sveikatos vaikq ir jaunimo specialiste.

Dalyvavome respublikineje akcijoje ,,Vaikq linijos" pradetos iniciatyvos ,,Veiksmo savaite be

patydiq".

Siekiant uZtikrinti vaikq psichikos sveikatos ir emocines gerov€s, prie5mokyklines grupes

ugdytiniai dalyvavo prevencineje programoje ,,Zipio draugaioo, ugdeme socialinius ir emocinius

sunkumq iveikimo gebej imus.

Meninio ugdymo pedagoge dalyvavo respublikiniame konkurse ,,Tramtatulis". Jos paruo5ta

ugdytine tapo konkurso ,,Dainq dainele" rajoninio etapo laureate.

Ugdytiniai dalyvavo respublikiniame Zurnalo ,,Nyk5tukas" pie5iniq konkurse ,,Nupie5k savo

draug4". Dalyvavome respublikiniame konkurse ,,Seniq besmegeniq s4skrydis", paminejome

respublikoje organizuot4 akcij4 ,,skirtingq kojiniq-diena". Dalyvavome paLintiniame meniniame

projekte ,,Vejo darbai", socialiniame kfirybiniame projekte ,,Apkabinu ir dekoju". Dalyvavome

respublikiniame projekte ,,Kuriame Gedimino pili", respublikinis projektas ,,Rudens voratinklis'.,

,,Eglute ne tik skarota, ne tik Lalia". Dalyvavome ikimokykliniq ugdymo istaigq pie5iniq konkurse-

p aro doj e,,Tab al ai, tab alai, atropoj a v ab alai" .

Uztikrinant sveikatos saugojimo kompetencij4 ugdytiniai apsilanke Kauno apskrities PGV

Prienq prieSgaisrineje gelbejimo tarnyboje, vaistineje. Dalyvavome pilietinese iniciatyvose, akcijose

,,Atmintis gyva, nes liudija" Sausio 13-jai, Laisves gynejq dienai, atminti, paminejome Tolerancijos

dien4 ,,Mandagumo ir tolerancijos savait6". Aktyviis akcijq dalyviai buvo ugdytiniq tevai (globejai).

Aktyviai dalyvavome respublikiniame mokyklq sveikatinimo projekte ,,Sveikatos

Zelmeneliai", aktyviai dalyvavome rengiant asociacijos metq veiklos plan4, siflleme temas, renginius.

Parengeme lankstinukus, atmintines tevams (globejams) apie sveikatos ugdym4, sveik4

gyvenimo bud4, apie adaptacijos ypatumus ikimokykliniame amZiuje.

Lop5elio ir darZelio ugdytiniai dalyvavo rajoniniuose renginiuose: k[rybiniq darbq konkurse,

kuri buvo skirta motinos dienai p4mineti ,,Saldus tortas mamaioo. Priesmokyklines grupes ugdytiniai

dalyvavo Prienq J. Marcinkevidiaus vie3osios bibliotekos organizuojamoje knygeliq parodoje ,,Mano

pirmoji knygele", ,,Liogeli4" grupes ugdytiniai dalyvavo Balbieri5kio pagrindines mokyklos

organizuotame kurybiniq darbq konkurse ,,Lemei reikia draugq. Daikto prikelimas i5 naujo" ir tapo

prizininkais.

,,PeledZiukqo' grupes aukletoja Danute Mozlriene organizavo kflrybiniq darbq parodq
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,,Simtmedio Lietuva vaiko delne".

Organizuotos ugdytiniams edukacines iSvykos. Edukacine i5vyka i Prienq kra5to muziejq

,,Duonos kelias iki stalo", edukacine programa ,,Margudiq raStq paslaptys", edukacine i5vyka i Prienq

kultlros ir laisvalaikio centr4, edukacine i5vyka ,,Vaikq velykeliq 5ventd". I5vykos i Prienq miesto

Justino Marcinkevidiaus vieS4j 4 bi I iotek4, i Prienq pol icij os komisariat4.

Prie5mokyklinio ugdymo grupe dalyvavo respublikiniuose projektuose: Jonavos mokyklos-

darZelio kurybiniame projekte ,,Mano mylimas gyviinelis", Kauno lopSelio-darZelio ,,Rasyte" erdviniq

darbq parodoje,,Velykes skrybelaite".

Dideli demesi skyreme gerindami ugdymo aplinkas. Panaudojg mokymo le5as isigijome

grupems baldq. UZtikrindami lauko aplinkos estetini vaizd4 nudaZeme lauko priemones, irengeme

gelynus, pasodinome gyvatvorg, pasodinome sodo augalq. {rengtos naujos Laidimqaik5teles ankstyvojo

amZiaus vaikams iki 3 metq ir vyresniems ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo vaikams nuo 3 iki

6 metq.

fvertindami ugdymo paslaugq kokybg vykdeme tevq (globejq) apkaus4 del teikiamq paslaugq

kokybes, iSsiai5kinome tevq poZi[ri, lDkesdius sveikos gyvensenos srityje, tevai (globejai) ivertino

adaptacijos laikotarpi lop5elio grupese, teike pasiiilymus grupei, istaigai. Sios apklausos deka

iSsiai5kinome istaigos privalumus ir trDkumus, gautus duomenis panaudosime tobulindami lstaigos

informavimo sistem4, kurdami edukacines aplinkas.

Bendraujant ir bendradarbiaujant su Seima organizuotos edukacines pamokeles tevams

(globejams) ,,Lvakit4 gamyba",,,Dovaneles artimiesiems", ,,AS - jaunasis mokslininkas".

Vaiko gerovds komisijos (VGK) darbas organizuotas vadovaujantis VGK parengfa tvarka bei

VGK veiklos planu. [gyvendintas Vaiko geroves komisijos (VGK) veiklos planas. VGK savo veiklos

plane numate prevencines veiklos prioritetus bei kryptis, skatino kurti saugi4 ir palanki4 vaiko

ugdymosi aplink4, organizavo ugdym4 vaikams, turintiems kalbejimo ir kalbos sutrikimq. Organizuotas

prevencinis darbas, integruota i ugdomqii proces4 prevencine programa ,,Alkoholio, tabako ir kitq

psichik4 veikiandiq medZiagq vartojimo programos vykdymas", sukurtos saugios, palankios vaiko

ugdymosi aplinkos, organizuotas ugdymas vaikams, turintiems kalbejimo ir kalbos sutrikimq.

Logopedines pratybas lanke 24 ugdytiniai. Mokslo metq pabaigoje parengta VGK veiklos atskaita, kuri

pristatyta Mokytojq tarybos posedyje. VGK ivertino logopedines pratybas lankandiq ugdytiniq

pasiekimus. VGK iniciatyva atliktas adaptacijos tyrimas lopSelio grupese, iSsiaiSkinome, kaip

ugdytiniai ir tevai (globejai) jaudiasi Siuo laikotarpiu. I5siai5kinome kokioms ugdymo kompetencijoms

tevai teikia pirmum4, kokiq Svendiq, parodq ir kitokios veiklos noretq darLelyje. Tevai (globejai) turejo

galimybg vertinti vis4 istaigos veikl4, teikti siillymus. Siuos rezultatus panaudojome rengdami metq
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veiklos plan4.

Grupese buvo atliktas ugdytiniq pirminis vertinimas pagal I pried4, teikiamos tevams

rekomendacijos, individualiis pokalbiai su logopedemis, bei VGK pirmininke. VGK bendravo ir

konsultavosi su pSpT. VGK inicijavo lop5elio-darZelio aukletojas pokalbiams grupese su ugdliniais

lvairiomis temomis. Buvo vykdomi projektai grupese ,,Savaite be patydiq".

fgyvendindami 2018-2019 m. m. veiklos plan4 istaigoje organizavome parodas, tradicines

Sventes, Sventin! rytmeti, skirt4 Vasario 16-ai dienai pamineti, ugdytiniai patyre gerq emocijq.

Jau tapo tradicija dalyvauti miesto organizuojamame kalediniame renginyje. Dalyvavome

Prienq Justino Marcinkevidiaus tarptautinei vaikq gynimo dienai skirtame renginyje,,Vaikystes sala".

Prie5mokyklinio ugdymo vaikams organizuota edukacine i5vyka i Trakus. Ugdytiniai

apsilanke ,,Aviq [kyje", dalyvavo edukacineje programoje ,,Meduoliq kepimas ir puo5imas".

Siais mokslo metais istaigos bendruomene Prienq kultUros ir laisvalaikio saleje at5vente savo

veiklos 30-met!, kurioje dallvavo Prienq rajono savivaldybes atstovai, mokyklq, darZeliq vadovai ir

kiti kviestiniai svediai. Meninio ugdymo pedagoges iniciatyva buvo ugdytiniams pasiuti Sventiniai

rflbeliai.

2018-2019 mokslo metais istaigoje vyko krep5inio, Sokiq, anglq kalbos uZsiemimai.

Kiekvienais metais dalyvaujame Europos leSomis finansuojamose programose ,,Pienas

vaikams",,,Vaisiq vartoj imas mokyklose".

Didel! demesi skyreme darbui su tevais (globejais). Tevq (globejq) informavimas ir Svietimas

vyko planingai, parengeme tevq Svietimo ir informavimo plan4. Vyko grupiq tevq susirinkimai,

individual[s pokalbiai su tevais (globejais) rytinio atvedimo i darLeli ir vakarinio pasiemimo i5 jo metu,

dalyvauta projektinese veiklose, atvirq durq dienose, vaikq Sventese, parodose. Aktuali informacija

ugdymo klausimais pateikiama tevams (globejams) istaigos interneto svetaineje, grupiq ir istaigos

informaciniuose stenduose, elektroninemis priemonem is ir bendrauj ant.

Sudaryta bendradarbiavimo sutartis su Prienq rajono savivaldybes visuomenes sveikatos biuru

del visuomenes sveikatos specialisto, vykdandio sveikatos prieLlnrqmokykloje. Pasira5l'tas susitarimas

su Nacionaline Svietimo agent[ra del darbo vietos psichologui suteikimo. Pasira5yta bendradarbiavimo

sutartis su Prienq Justino Marcinkevidiaus vie54ja biblioteka.

Vaikai nuo 2018-09-01 pradeti maitinti pagalnaqqi 15-os dienq perspektyvinivalgiara5ti.

Pagal produktyviojo mokymo tri5alg sutart! lop5elyje-daLelyje praktik4 atliko dvi Prienq

,,Revuonos" pagrindines mokyklos mokines. Joms buvo paskirti mentoriai.



Stiprybes Silpnybes

lstaigos veiklos planavime dalyvauj a bendruomene.
Dalies pedago gq auk5ta motlvacij a profesiniam
tobulejimui.
Pedagoges aktyviai dalyvauja projektuose,
mokymuose, seminaruose.

fstaigoje veikia pailgintos dienos grupe.

Suformuotos savitos istaigos tradicijos.
Efektyviai naudoj amo s 2%o paramos leSos.

Kuriama ugdymo(si) aplinka skatinanti vaikus
judeti, aktyviai veikti, paLinti ir atrasti.

Statiniai neatitinka gaisrines saugos reikalavimq
(nera prie5gaisrines si gnalizacij os, ndra gesinimo

sistemos vandeniu ir pana5iai)
Prastas grupiq sanitariniq mazgr+ stovis,
susidevej gs vamzdynas.
Reikalinga keisti elektros instaliacij4.
Reikalingas remontas grupese, laiptinese.
Reikia remontuoti lauko stogelius, lauko laiptus.

lstaigos veikla vykdoma neturint higienos paso.

Galimybes Gresmes

Bendruomenes profesionalumas, kompetencija ir
ilgamete darbo patirtis gali pasiekti auk5tq reztiltatq.
2 proc. GPM ugdymo aplinkai gerinti.
Glaudus bendradarbiavimas su Seima, bendros

talkos, bendri projektai.
Teikti ra5tus Prienq savivaldybei del datLelio
remonto.
PaZangiq ugdymo metodq naudojimas, taikant
informacines technolo gij as.

Dalyvavim as Sal i es, tarptautin iuo se proj ektuo se.

ES struktlriniq fondq parama.

[stai go s iv aizdLio stiprinimas.

Daugeja vaikq su kalbejimo ir kalbos sutrikimais,
Daugeja socialinio apleistumo Seimq.

Nenumatyt a darLeho apsauga: lauZomas lauko
inventorius, augmenija.
LeSq trlkumas higieninei istaigos aplinkai
gerinti.
Dalies tevq uZimtumas, i5vykimas !uZsieni,
nesidomejimas istaigos veikla, vaikq rengimu
mokyklai.
Daugeja neigiamq rei5kiniq visuomeneje
(rfikymas, alkoholis, narkotikai, smurtas Seimoje,

socialineje aplinkoje), moraliniq vertybiq
nuosmukio transliavimas vie5oje erdveje.
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II. SKYRIUS
SSGG ANALIZE

III SKYRIUS
PLANUOJAMAVEIKLA

Lop5elio-darZelio veiklos planas 2019-2020 mokslo metams (toliau - Veiklos planas),

atsiZvelgus i 2019-2021 metq strategini istaigos veiklos plan4, Svietimo bfiklE, bendruomenes

poreikius, nustato metinius istaigos tikslus bei uZdavinius, apibreZia prioritetus ir priemones

uZdaviniams vykdyti.

Veiklos planu siekiama lgyvendinant valstybing Svietimo politik4 teikti kokybi5kas Svietimo

paslaugas, atitinkandias nuolat kintandias visuomenes reikmes, tenkinti Prienq miesto ir rajono

ugdymosi poreikius ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo srityje, racionaliai naudoti Svietimui

skirtas le5as.

Veiklos planas parengtas atsiZvelgus i Prienq rajono savivaldybes administracijos Svietimo

skyriaus 2019 metq veiklos prioritetus, Lop5elio-darLelio 2019-2021 metq strategini veiklos plan4,
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patvirtint4 prienq lop5elio-darZelio ,,Gintarelis'o direktoriaus 2019 m. rugpjildio 30 d. isakymu Nr'

(1.3)-V1-79, Lop5elio-darZelio ikimokyklinio ugdymo programa ,,vaivoryk5te", patvirtinta 2010

metais, plitarus Prienq rajono savivaldybes tarybai 2010 m. rugsejo 16 d. sprendimu Nr' T3-195 ,,Del

pritarimo Prienq rajono savivaldybes Svietimo lstaigq ikimokyklinio ugdymo programoms"'

l. Tikslas. Siekti partneri5ko bendravimo ir bendradarbiavimo su Seima'

UZdaviniai:
l.l. ltraukti tevus (globejus) ! vykdomus grupese, istaigoje ir uZ

akcijas, kitas veiklas.
1.2. Viesinti veiklas, vykdomas lstaigoje ir uZ jos ribq, skatinti

renginiq dalyviais.

jos ribq projektus, konkursus,

Seimas, globejus buti aktYviais

Metodines
grupes
pasitarime.

*
zmoglsKleJl,
vidiniai
darLelio
resursai.

Vadovai,
lopSelio-
darZelio
aukletojai,
tevai (globejai)

Ugdytiniai patirs
dZiugiq akimirkq,
tevq ir darZelio
bendryste, kuriant
rudens mandalas.

Projektas ,,Sukas
lapq kamuoliai -
soduos krenta
obuoliaioo.

Sveiko maisto
stalas. Mandalq
gamyba.

Metodines
grupes
pasitarime.

zmoglsKleJl,
vidiniai
darZelio
resursai.

Vadovai,
lopSelio-
darZelio
aukl€tojai, tevai
(globejai)

Tevr{, vaikq bendri
k[rybiniai darbai,
kurie papuo5

istaigos erdves.

Dalyvavimas

istaigoje
organizuojamose
parodose.

Individualiai su

mokytojomis.

:;
zmoglsKleJl,
vidiniai
darLelio
resursai.

Vadovai,
lopSelio-
darZelio
aukletojai,
tevai (globejai)

Tevq (globejq)
pagalba grupei
puo5iant edukacines
aplinkas.

Projektas

,,PasipuoSkime
Kaledq Sventei".
Langq ir grupes
aplinkos
puoSimas.

Metodines
grupes
pasitarime.

:;
zmoglsKleJl,
vidiniai
darZelio
resursai.

Vadovai,
lopSelio-
darZelio
aukletojai,
tevai (globejai)

Savitarpio pagalba,
geros vaikq
emocijos, Zinios
apie ru5iavimo
naud4, pageres tevq
(globejq)
bendfrvimas ir
bendradarbiavimas
su grupes ugdytojais

Projektas, skirtas
Zemes dienai
pamineti,,Mano
pareiga, kad
Sypsotqsi gamta".
Tevq talkos
puoselejant
lopSelio-darZelio
aplink4. Akcija
,,Padekime Lemei
ir sau", aplinkos
Svarinimo talka
..Darom 2020*

t.1.4.



1.1.5. Pramogos
grupese su Seima
(globejais)

Pageres tevq
poZifiris i istaigoje
organizuojamas
veiklas, taps Siq

pramogq dalyviais.

Vadovai,
lopSelio-
darZelio
aukletojai,
tevai (globejai)

ZmogiSkieji,
vidiniai
darZelio
resursai.

Metodines
grupes
pasitarime.

1.1.6. Edukacines
veiklos su
ugdytiniais ir
Seimomis
(globejais):
(kiauSiniq
marginimo
tradicijos ir
paprodiai,
uZgaveniq kaukiq
gamyba).

SusipaZins su
liaudies tradicijomis
ir paprodiais, bus
aktyviis Siq

edukaciniq veiklq
dalyviai.

Vadovai,
lopSelio-
darZelio
aukletojai,
tevai (globejai)

ZmogiSkieji,
vidiniai
darLelio
resursai.

Metodines
grupes
pasitarime.

1.2.r. Vie5inti savo
grupes veiklas
intemetineje
svetaineje,
spaudoje su

renginio foto ir
apraSymu,
soc.tinkluose.

Prienq mieste,
rajone ir netgi
pladiau bus Zinoma
apie istaigos
veiklas.

Vadovai,
lopSelio-
darZelio
aukletojai.

ZmogiSkieji,
vidiniai
darZelio
resursai.

Mokytojq
tarybos posedyje.

2. Ikt tT' S!n:1ti_yai!o ry.igq jr"4 =lr* i9 .ttvb a,!.*:g1t rt"ik"r sry." r."t
UZdaviniai:
2.1. [diegti sveikos mitybos pradmenis, siekiant pokydiq vaikq mitybos kulturoje.
2.2. SupaLindinti tevus (globejus) su sveikos mitybos svarba ikimokykliniame amLiuje.

Etl -lPd.-"-"*-lNr*",".* 
I vyily,"Jr, -_f ili"r.ri"i-- lR"fi"ftJ"Nr. ] lrczultatas lpartneriai ] I

2.1.1. n*gti fr 
"Vf.Aytiprojektus,

susijusius su
sveikata, sveika
g) /ensena,
judejimu, sveika
mityba.

Susiformuos
pozityvus poZiflris i
sveik4 gyvensen4,
pageres Seimos
(globejq)
bendravimas ir
bendradarbiavimas
su istaiga.

t;"t"t, ---
lopSelio-
darZelio
aukl€tojai,
tevai (globejai)

ZmogiSkieji,
vidiniai
darLelio
resursai.

Metodines
grupes
pasitarime.

2.2.1 Tevq susirinkimo
metu supaZindinti
tevus (globejus)
su pokydiais
mityboje.

SusipaZins su
perspektyviniais
valgiara5diais, teiks
siiilymus jq
tobulinimui.

Vadovai,
lopSelio-
darZelio
aukletojai,
tevai (globejai)

ZmogiSkieji,
vidiniai
darZelio
resursai.

Metodines
grupes
pasitarime.



9

3. Tiksla

UZdavin
3.1. Ter
Seimomi
3.2. Orgt

{" t'lilli lsdy1gil t "'91 
gtkl_b! gr

iai:
/q (globejq) apklausq vykdymas, siel

S.

tnizuoti istaigos veiklos isivertinim4, pan

P]gg*1.gkyk

iiant glaudesnio

audotiduomenis

bendradarbiavi

veiklai tobulinti.

os veiklos isiver

ugdytiniq

l'-glPTil'"

Eil
Nr.

Priemones Numatomas
rezultatas

Vykdytojai,
partneriai

IStekliai Refleksija

3.1.1. I5tirti tevq
(globejq)
lukesdius sveikos
gyvensenos
srityje.

Bus iSsiai5kinta
tevq poZiflris,
lukesdiai sveikos
gyvensenos srityje,
duomenys bus
panaudoti
planuojant
tolimesng veikl4.

Vadovai,
lopSelio-
darLelio
aukletojai,
tevai (globejai)

EzmoglsKleJl,
vidiniai
darLelio
resursai.

Metodines
grupes
pasitarime.

3.1.2. Tyrimas

,,Adaptacijos
laikotarpis
lop5elio grupeje".

Tevai (globejai)
iSsakys informav.
svarb4 adaptacijos
laikotarpiu.
ISsiaiSkinsime

istaigos privalumus
ir tr[kumus. Gautus
rezultatus panaudosim

tobulindami istaigos
informavimo
sistem4, kurdami
edukacines aplinkas

Vadovai,
lopSelio-
darZelio
aukletojai,
tevai (globejai)

:;
.ZmogrsKreJl,

vidiniai
darZelio
resursai.

Metodines
grupes
pasitarime.

3.2.1 ,,Giluminis"
auditas"

Bus lvertinta
istaigos veiklos
kokybe. DarZelio
bendruomene
susipaZins su

gautais rezultatais.
Bus susitarta del
veiklq istaigos
darbui tobulinti.

Vadovai,
lopSelio-
darLelio
aukletojai,
tevai (globejai)

:;
zmoglsKleJl,
vidiniai
darZelio
resursai.

Mokyojq
tarybos posedyje.

Loplelio-darZelio veiklos planas 2019-2020 mokslo metams, parengtas atsiZvelgus i

strateginius istaigos veiklos planus, Svietimo buklg, bendruomenes poreikius, parengtas atsiZvelgus i

Valstybing Svietimo 2013-2022 metq strategij4, Lietuvos paZangos strategij4 ,,Lietuva 2030*, Geros

mokyklos koncepcij4, Prienq rajono savivaldybes administracijos Svietimo skyriaus 2019 metq veiklos

prioritetus.
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PRIEDAI
Prienq lopSelio-darZelio,,Gintarelis"
2019-2020 m' m' veiklos Plano
Priedas Nr. I

RYBOS POSEDZIAIMO A

Eil.
Nr.

Priemones
pavadinimas

Vykdytojai,
partneriai

Laikas IStekliai Laukiamt
rezultatai

Direktore
J[rate
Liutkuviene
Direktoriaus .

pavad. ugdYmui
Jolanta Diana
Bunevidiene.

2019 m.
rugpjldio
men.

ZmogiSkieji,
vidiniai
darZelio
resursai.

[st. veiklos analizb,
progr. numatytl+
prioritetiniq
krypdiq derinimas
prie grupiq metq

veiklos plano.

1 Veiklos plano 2019-
2020 m. m. PristatYmas
ir aptarimas.
2019-2020 m. m.

veiklos prioritetai.
Kiti klausimai.

2 Vadovo ataskaitauL
2019 metus.
Mokymo le5q ir 2
proc.panaudojimas
ugdymo reikmems.
Viesieji pirkimai
ugdymo reikmems.
Dokumentq rengimo

Itaisykles nuo 2020-01

lot

Direktore
Jiirate
Liutkuviene
Direktoriaus
pavad. ugdYmui
Jolanta Diana
Bunevidiene.
Buhaltere,
fikvedys,
ra5tvedys.

2019 m.
gruodZio
men.

ZmogiSkieji,
vidiniai
darZelio
resursai.

istaigos veiklos
:gstinumas,
ivaizdis, tevq ir
vaikq motyvacija
rinktis. MotYvus

[st. mikroklimatas
sudarys s4lYgas ir
galimybes siekiant
numatytq tikslq ir
uZdaviniu.

2020 m.
sausio men.

ZmogiSkieji,
vidiniai
darLelio
resursai.

lstaigos veiklos
tgstinumas,
pagerintas lvalzors,
tevq ir vaikq
motyvacija rinktis

a
J ,,Kokybi5k4 ugdYm4

s4lygoj antys veiksniai
ikimokyklinej e lstaigoj e

[stai gos mikrokl imatas

ir mokyklos sdkmr3"'

Direktore
J[rate
Liutkuviene

2020 m.
geguZes

mdn.

ZmogiSkieji,
vidiniai
darZelio
resursai.

2018-2019 m.m.

veiklos ataskaitq
apibendrinimas,
refleksija,
situacijos analize.

Mokyklos veiklos
kokybes

,,giluminio"
lisivertinimo
I iezultatai.

4 Lop5elio-darZelio 
I

aukletojq, pedagoginiq
darbuotojq veiklos
ataskaitos, ivertinimas
ir isivertinimas,
refleksija. Metodines
veiklos ataskaita.
Mokyklos veiklos
kokybe, ,,giluminio"
i s iverti n imo r ezultatai.

lvcr darbo rezultatai'

Direktore
Jlrate
Liutkuviene
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Jolanta Diana
Bunevidiene.

2019-2020
m. m. esant

bDtinybei

ZmogiSkieji,
vidiniai
darZelio
resursai.

[staigos veiklos
tgstinumas,
bendruomenes
poreikiq tenkinimas

5 Neeiliniai MokYtojq
tarybos posedZiai

Direktore
J[rate
Liutkuviene
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METODINES GRUPES PASITARIMAI

Eit.
Nr.

Priemones
pavadinimas

Vykdytojai,
partneriai

Laikas IStekliai Laukiami
rezultatai

I 2019-2020 m. m.
renginiai, jq aptarimas.
Del ikimokyklinio
ugdymo programos
atnaujinimo,
atsiZvelgiant i
,,Ikimokyklinio ugdymo
metodines
rekomendacijas" bei

,,Ikimokyklinio amZiaus

vaikq pasiekimq
apraS4". Naujos
planavimo galimybes.

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui Jolanta
Diana
Bunevidiene,
lopSelio-darZelio
aukletojos.
Direktore

2019 m.
rugsejo
men.

:,
zmoglsKreJl,
vidiniai
darLelio
resursai.

Sklandus veiklos
plano igyvendinimas,
bus pasiskirstyta
renginiais.
Susitarimai del
veiklos programos
atnaujinimo.
Atnaujintas
planavimas.

2 ,,Saugios ir sveikos
gf/ensenos igfldZiq
formavimas tradicine ir
netradicine kurybine
veikla"

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui Jolanta
Diana
Bunevidiene,
vyresnioji
lopSelio-darZelio
aukletoja Nijole
Muzikevidiene,
vyresnioji
lopSelio-darZelio
aukletoja Vilma
Rudaitiene

2019 m.
sausio men.

x
zmoglsKleJl,
vidiniai
darLelio
resursai.

Pedagogai igis Ziniq,
pagilins bendr4i4
profesing
kompetencij4.

a
J ,,Vaikq emocinio

intelekto ugdymas".

Kalba-neatsiejamo
emocinio intelekto dalis

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui Jolanta
Diana
Bunevidiene,
vyresnioji
lopSelio-darZelio
aukletoja Vilija
Navickiene

2020 m.
kovo men.

:-
zmoglsKleJl,
vidiniai
darZelio
resursai.

Bendravimo ir
bendradarbiavimo
skatinimas, dalij antis
gerqa darbo patirtimi.



12

VEIKLO S STEBESENA IR KONSULTAVIMAS

Eil.
Nr.

Priemones
pavadinimas

Vykdytojai,
partneriai

Laikas IStekliai Laukiami
reznltatai

I PasiruoSimas naujiems
mokslo metams
Edukacines aplinkos.

Direktore
Jiirate
Liutkuviene,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Jolanta Diana
Bunevidiene,
lopSelio-
darLelio
aukletojos.

2019 m.
rugpj[dio
men.

:.
zmogrsKleJl,
vidiniai
darLelio
resursai.

Aplinkos
paruoSimas pagal
amZiaus grupes,

sanitarinio
higieninio stovio

ivertinimas.
Aptariama
metodiniame
pasitarime ir
asmeni5kai su
pedagogu

2 Pedagogines veiklos
steb6senos vykdymas,
pedagogq savgs

isivertinimo
orsanizavimas

Direktore
Jflrate
Liutkuviene,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Jolanta Diana
Bunevidiene.

Nuolat
;,
l,moglsKleJl,
vidiniai
darZelio
resursai.

Ugdymo kokybes
gerinimas
Aptariama
metodiniame
pasitarime ir
asmeni5kai su

pedagogu

3 Pedagogq
dokumentacijos kokybes

ivertinimas

Direktore J[rate
Liutkuviene,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Jolanta Diana
Bunevidiene.

Nuolat
*
,,moglsKleJl,
vidiniai
darZelio
resursai.

Duomenys

,,Giluminiam
auditui"
isivertinimui
atlikti, ugdymo
kokybes gerinimas,
kvalifikacija

4 Vaikq, pradejusiq
lankyti darLeli,
adaptacijos problemos
(tyrimas)

Direktore,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui.

2019 m.
spalio men.

;
zmoglsKleJl,
vidiniai
darZelio
resursai.

Numatoma pagalba
ir paslaugos.

5 Prie5mokyklines ir
ikimokykliniq grupiq
ugdomosios veiklos
metq planai (ilgalaikis
trumpalaikis
planavimas).
Kitq pedagoginiq
darbuotojq veiklos
planas.

Direktore
J[rate
Liutkuviene,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Jolanta Diana
Bunevidiene.

2019 m.
rugsejo 21 d.

L
zmoglsKleJl,
vidiniai
darLelio
resursai.

Ugdytiniai igis
reikiamas
kompetencijas.
Aptariama
metodiniame
pasitarime ir
asmeni5kai su

pedagogu
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6 Vaikq pasiekimq ir
paZangos vertinimas:
ankstyvasis,
ikimokyklinis,
pribdmokyklinis amZius.
(vaikq pasiekimq ir
paZangos aplankq
rengimas, tvarkymas)

Direktore
Jlrate
Liutkuviene,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Jolanta Diana
Bunevidiene.

2019 m.
rugsejo -
spalio men.
2020 m.
geguZes,
birZelio men.

:;
l,mogrsKreJl,
vidiniai
darZelio
resursai.

Numatoma pagalba
ir paslaugos.
Tvarkingas ir
kokybiSkas
dokumentq
pildymas.
Aptariama
pasitarime ir
asmeniSkai.

7 Ugdomojo darbo veiklos
dokumentai.

Direktore,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui.

Nuolat
L
zmogrsKleJl,
vidiniai
darZelio
resursai.

Planuotas,
kokybiSkas
ugdymas.

8 Veikla grupese:

ugdandioji veikla,
fizines veiklos formos.
Muzikine veikla (sale)

Direktore,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Nuolat
:,
zmogrsKleJl,
vidiniai
darZelio
resursai.

Stipriqiq ir silpnqiq
pusiq iSry5kinimas.

9 Tevq (globejq)
pedagoginis Svietimas.
Bendradarbiavimo
formos. Grupes tevq
susirinkimai.
Savaranki5kai paruo5ta
medLiaga stenduose.

Direktore,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Pagal poreikj

:

h
zmoglsKleJl,
vidiniai
darZelio
resursai.

Pageres
bendravimas ir
bendradarbiavimas
su Seima
(globejais)

10 Kulturiniq-hi gi eniniq
igUdZiq uZtikrinimas.

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Jolanta Diana
Bunevidiene,
lopSelio-
darZelio
aukletojos.

Pagal poreiki L
zmoglsKleJl,
vidiniai
darLelio
resursai.

Esamos situacijos
analize.

ll fstaigos renginiq
funkcionalumas ir
kokybe. Bendrq renginiq
organizavimas ir
aptarimas.

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
lopSelio-
darZelio
aukletojos,
meninio
trgdymo
pedagoge.

Pagal poreik! u
zmoglsKleJl,
vidiniai
darZelio
resursai.

Ugdymo kokybes
gerinimas.

t2 Veikla lauke. Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Jolanta Diana
Bunevidiene

Pagal poreiki &
zmoglsKleJl,
vidiniai
darLelio
resursai.

Stipriqiq ir silpnqjq
pusiq i5ry3kinimas
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LOPSELIO-DARZELIO TARYBOS PLANAS

Laikas IStekliai Laukiami
mrezultataiEil.

Nr.
Priemones

pavadirlimas
lykdytojai,
partneriai

1 Lop5elio-darZelio 20 I 9-

2020 mokslo metq
veiklos plano
pristatymas ir aPtarimas.

Savivaldybes tarYbos
priimtq sprendimq ir
vidiniq lstaigos naujq
tvarkq pristatYmas.
Pedagogq ir kitq
darbuotoj q tarifi kacij os

derinimas

Direktore,
LopSelio-
darZelio tarYba

2019 m.
rugpjudio
mdn.

ZmogiSkieji,
vidiniai
darZelio
resursai.

Sprendimq
priemimas del

lstaigos veiklos
proglamos.

ZmogiSkieji,
vidiniai
darZelio
resursai.

lstaigos ivaizdis.
Sprendimq
priemimas del

saugios vaikui
aplinkos

2 Metq mokytojo
kandidatlros aPtarimas

LopSelio-
darZelio tarYba,
pedagogai

2019 m.
rugsejo men.

a
J [staigos sanitarines -

higienines b[kles
ivertinimas, darbq

sauga, prie5gaisrine

civiline sauga

Ukvedys,
Visuomenes
sveikatos
specialiste

2019 m.
rugsejo men.

ZmogiSkieji,
vidiniai
darZelio
resursai.

Sprendimq
priemimas del

saugios vaikui
aplinkos

ZmogiSkieji,
vidiniai
darLelio
resursai.

LopSelio-darZelio
tarybos nariai
susipaZins su

programa, ivertins
direktores veikl4 uZ

2019 m.
Atitinkamq sridiq
atsakingi asmenys
pristatys ataskaitas
ui:2019 metus.

4 BiudZeto, lesq poreikio
ir finansavimo Saltiniq
programos svarstymas
Delz% GPM surinktq
le5q, panaudojimo.
Projektine veikla.
Strateginis planas.

Veiklos kokybes
vertinimas. Direktores
veiklos ataskaita.
Darbuotojq vertinimas

Direktore,
LopSelio-
darZelio tarYbos

pirmininke,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui,
buhaltere,
fikvedys

2019 m.
gruodZio-
sausio m€n.

5 Direktores veiklos
ataskaita ui: 20 19 -2020

m. m. lstaigos veiklos
plano lgyvendinimo
sekmingumo

isivertinimas

Direktore
J[rate
f-iutkuviene,
LopSelio-
darZelio tarYbos

pirmininke.

2020 m.
geguZes men.

ZmogiSkieji,
vidiniai
darZelio
resursai.

LopSelio-darZelio
tarybos nariai
susipaZins ir
ivertins veikl4 uZ

2019-2020 m. m.

ZmogiSkieji,
vidiniai
darZelio
resursai.

[staigos veiklos
tgstinumas,
bendruomenes
poreikiq tenkinimas

6 Neeiliniai LopBelio-
darZelio tarybos
posedZiai

Direktore
J[rate
Liutkuviene

2019-2020
m. m. esant

bfltinybei
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LOPSELrO-DARZELIO RENGINTU PLANAS

Eil.
Nr.

Priemones
pavadinimas

Vykdytojai,
partneriai

Laikas IStekliai Laukiam
rezultata

ZmogiSkieji,
vidiniai
lopdelio-
darZelio
resursai.

Geros vaikq
emocijos.

I ,,Sveikas Rugseji"
(pramogos grupese).

LopSelio-
darZelio
aukletojos

'2U19 m.
rugsejo 2

d.

2. Rudens Svente,,Sukas
lapq kamuoliai -
soduos krenta
obuoliai".
Rudens mandalos.
Sveiko maisto stalas

,,Sveika ir skanu, kai
pats gaminu".

LopSelio-
darZelio
aukletojos, tevai
(globejai),
ugdytiniai.

2019 m.
spalio
men.

ZmogiSkieji,
vidiniai
lopSelio-
darZelio
resursai.

Geros vaikq
emocijos, Seimos

(globejq)

itraukimas i
ugdymo proces4.

2020 m. I Zmogi5kieji,
sausio I vidiniai
men. I loP5elio-

I 
darZelio

I resursal.

Sveikatos
saugojimo
kompetencija.

a
J. Projektas ,,Girinio

Ziemos linksmybes".

LopSelio-
darLelio
aukletojos, tevai
(globejai),
ugdytiniai.

4. Paslaptingas Advento
laikotarpis. Adventine
vakarone.

LopSelio-
darLelio
aukletojos,
meninio
ugdymo
pedagoge.

2019 m.
gruodZio
men.

ZmogiSkieji,
vidiniai
lopSelio-
darLelio
resursai.

Geros vaikq
emocijos, Seimos

(globejq)

itraukimas i
ugdymo proces4.

ZmogiSkieji,
vidiniai
lopSelio-
darZelio
resursai.

Geros vaikq
emocijos, Seimos

(globejq)

itraukimas i
ugdymo proces4.

5. Kaledq belaukiant

,,Kalddos jau Zvelgia
pro 1ang4".

,,Kaledine paroda".

LopSelio-
darLelio
aukletojos,
meninio
ugdymo
pedagoge.

2019 m.
gruodZio
men.

ZmogiSkieji,
vidiniai
lopielio-
darZelio
resursai.

Bendravimas ir
bendradarbiavimas
su Prienq
bendruomene,
geros emocijos.

6. Prieimokyklinio
ugdymo pedagoges ir
tevq (globejq)
susitikimas del bfisimq
priesmokyklinio
ugdymo grupes

ugdytiniq. ugdYmo.

PrieBmokyklinio
ugdymo
pedagoge

2020 m.
kovo men.
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7. Kaziuko muge. Vyresnioji
lopSelio-
darZelio
aukletoja
Ingrida
Vahniene,
vyresnioji
lopSelio-
darZelio
aukletoja
Nijole
Muzikevidiene

2020 m.
kovo 3 d.

ZmogiSkieji,
vidiniai
lopSelio-
darZelio
resursai

Geros vaikq
emocijos, Seimos

(globejq)

itraukimas i
ugdymo proces4

8. UZgaveniq Svente

,,Salta Liema Salin eina,
jau pavasaris ateina".

LopSelio-
darLelio
aukletojos,
meninio
ugdymo
pedagoge.

2020 m. ZmogiSkieji,
vidiniai
lopSelio-
darZelio
resursai.

Geros vaikq
emocijos, Seimos

(globejq)

itraukimas i
ugdymo proces4.

9. Sportiniai renginiai,
skirti pasaulinei
sveikatos dienai
pamineti.

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Jolanta Diana
Bunevidiene,
lopSelio-
darZelio
aukletojos.

2A20 m.
geguZes

men. 10 d.

ZmogiSkieji,
vidiniai l-d.
resursai.

Geros emocijos.

10. Projektas, skirtas
Zemes dienai,,Mano
pareiga, kad Sypsotqsi

gamta".
Paroda i5 atliekq

,,Mikl[s pir5teliai-
sraZ[s darbeliai".

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Jolanta Diana
Bunevidiene,
lopSelio-
darZelio
aukletojos.

2020 m.
kovo men.

ZmogiSkieji,
vidiniai l.-d.
resursai.

Ugdytiniai igis
Ziniq sveikatos
saugojimo
kompetencijos
srityje. SuZinos

kodel reikia saugoti
gamt4.

ll Akcijos:
Sausio 13 dienai
pamineti ,,Atmintis
gyva, nes liudija";

Tolerancijos diena
lapkridio l6 d.,

Savaite be patydiq.

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Jolanta Diana
Bunevidiene,
lopielio-
darZelio
aukletojos.

2019-
2020 m.
m.

ZmogiSkieji,
vidiniai l.-d.
resursai.

Pagilins bendr4sias
kompetencijas.
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12. Zaidimq dienele
Tarptautinei vaikq
gynimo dienai
pamineti.

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Jolanta Diana
Bunevidiene,
lopielio-
darZelio
aukletojos.

2020 m.
birZelio 1

d.

ZmogiSkieji,
vidiniai l.-d.
resursai.

Geros ugdytiniq
emocijos.

13. Velykine pramoga
grupese ,,Velykes
vaiSds", paroda,,Rid
rida margudiai".
Svediuose Velyke.

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui Jolanta
Diana
Bunevidiene,
lopSelio-darZelio
aukletojos.

2020 m. ZmogiSkieji,
vidiniai l.-d.
resursai.

Geros vaikq
emocijos, Seimos

(globejq)

itraukimas i
ugdymo proces4.

14. Seimos Svente

..Pavasario Liedai"
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Jolanta Diana
Bunevidiene,
lopSelio-
darZelio
aukletojos,
meninio
ugdymo
pedagoge.

2020 m.
geguZes

men.

ZmogiSkieji,
vidiniai l.-d.
resursai.

Geros vaikq
emocijos, Seimos

(globejq)

itraukimas i
ugdymo proces?.

Geros vaikq
emocijos, Seimos

(globejt+)

itraukimas i
ugdymo proces4.

15. ISleistuves

,,Keliaukime imokslo
5ali".

Direkloriaus
pavaduotoja
ugdymui
Jolanta Diana
Bunevidiene,
lopSelio-
darZelio
aukletojos,
meninio
ugdymo
pedagoge.

2020 m.
geguZes

men.

ZmogtSKelt,
vidiniai l-d.
resursai.

2020 m.
geguZes

men.

ZmogiSkieji,
vidiniai l-d.
resursai.

Geros emocijos.
t6 Pavasario sporto

Svente

,,spalvota vaikyste"

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui.



18

VAIKO GEROVES KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2O19_2020 M' tn'

Tikslai ir uZdaviniai:

1. Organizuoti ir koordinuoti prevencin! darb4:

o nustatyti prevencines veiklos prioritetus bei kryptis ir inicijuoti prevencinq veikl4lopselyje

darLelyje;

o analizuoti aukletojq prevencinq veikl4;

. bendradarbiauti su kitq institucijq specialistais prevencijos klausimais;

o ugdyti vaikus, motyvuotus sveikai gyventi;

o padeti vaikams suprasti, kaip augti sveikam ir saugiam, isvengti pavojq aplinkoje;

. ugdyti gebejimus elgtis saugiai ir atsakingai, galvoti apie poelgiq pasekmes, vengti pavojingq

medZiagq ir situacijq, atsispirti smalsumui rlkyti ir pan';

o skatinti nuostatas sveikai gyventi, elgtis drausmingai, laikytis taisykliq'

2. Kurti saugi4 ir palanki4 vaiko ugdymui (si) aplink4:

o tureti informacij4 apie vaikus i5 socialiniq ir ekonominiq sunkumq patiriandiq Seimq;

o dometis ir lengvinti ivairiais bldais vaiko adaptacijos laikotarpi;

o konsultuoti aukletojas, vaikq psichologiniq sunkumq atpaLinimo klausimais;

o analizuoti elgesio, patydiq, Zalingq iprodiq atvejus;

o analizuoti vaikq tarpusavio, pedagogq ir vaikq, pedagogq ir tevq santykiq problemas;

o teikti sifilymus direktorei del saugios lopselio-darZelio aplinkos,

o Inicijuoti aukletojq kvalifikacijos tobulinim4 vaiko geroves uztikrinimo srityje'

3. Organizuoti ugdym4 vaikams, turintiems kalbejimo ir kalbos sutrikimq'

o atlikti grupese ugdytiniq pirmin!vertinim4 $agal 1 priedq);

o vykdyti kalbejimo ir kalbos sutrikimq prevencii4;

o bendrauti ir bendradarbiauti su PSP tarnyba;

o parengti kalbejimo ir kalbos vaikq s4ra54 suderinti su PSP tarnyba, teikti tvirtinti direktorei;

o sudaryti palankias s4lygas vaikams ugdytis logopedinese pratybose.

Laukiami rezultatai:

. bus sukurta palankesne ir saugesne aplinka vaiko ugdymuisi;

o padides vaikq, turindiq kalbejimo ir kalbos sutrikimq atpaLinimo efektyvumas;

o pegeres ugdytiniq savijauta lop5elyje-darLelyje;

. pageres prevencines veiklos efektyvumas;

o bus efektyviai lveiktos lop5elyje-darLelyje ivykusios krizines situacijos'
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Eil. Nr Veiklos kryptys Atsakingi asmenys Vvkdvmo laikas

I Mokyklos vaiko geroves komisijos
veiklos plano parengimas ir svarstymas'

Vaiko geroves komisija. 2019 rugsejo men.

2 Prevencine programa,,Zipio draugai" Direktore;
D irektores pavaduotoj a
ugdymui VGK pirmininke
Jolanta Diana Bunevidiene
Prie5mokyklinio ugdymo
pedago ge Loreta Radzevidiene

Sistemingai pagal
prieSmokyklines
grupes metq
veiklos plan4..

a
J {gyvendinti alkoholio, tabako ir kittl

psichik4 veikiandiq medLiagt4 vartoj imo
programos vykdym4, integruojant i

ugdomqj4 veikl4.

Lop Selio-da ri.elio aukletoj o s. 2019-2020 m. m.

4 Organizuoti veikl4,,Savaite be patydiq". LopSelio-darZelio aukletoj os. 2020 m. kovo men.

5 Adaptacijos tyrimas lop5elio grupese. Direktores pavaduotoj a

ugdymui Jolanta Diana
Bunevidiene

2019 m. rugsejo-
spalio men.

6 Organizuoti pokalbius grupese sveikatos

saugojimo temomis.
Bendrauti ir bendradarbiauti su Prienu

visuomenes sveikatos biuro darbuotojais
sveikatinimo klausimais.

LopSelio-darZelio aukletoj os. 2019-2020 m. m

7 Lankstinukq rengimas sveikos
gf/ensenos ir prevencines veiklos
klausimais. klausimais.

Direktores pavaduotoj a

ugdymui Jolanta Diana
Bunevidiene,
lopSel io-darZelio aukletoj os.

2019-2020 m. m.

8 Konsultacij os aukletoj oms. Direktores pavaduotoj a
ugdymui Jolanta Diana
Bunevidiene.

Sistemingai, pagal
poreiki.

9 Kelti aukletojq kvalifikacij4 vaiko
geroves uZtikrinimo srityje. Organizuoti
prevencines veiklas grupese.

Direktores pavaduotoj a
ugdymui Jolanta Diana
Bunevidiene,

2019-2020 m. m.

PRIENV LOPSELIO-DARZELIO,,GINTARELIS"
TEVU (GLOB-EJU INFORMAVIMO IR SVIETIMO SISTEMA

Tikslas - vienyti loplelio-darLeho administracrjos, jq tevq (globejq,) ir pedagogq pastangas

siekiant auk5tesnes ugdymo(si) kokybes.

UZdaviniai:

l. Vykdyti tevq (globejq) nuolatini informavim4 ir Svietim4.
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2.Aktyvintitevq(globejq)dalyvavimqdarLe|iosavivaldoje.

3. UZtikrinti glaudZius rysius tarp darLelio bendruomenes nariq ir tevq (globejq)'

Lopselis-darzelis informacij 4 ir Svietim4 tevams (globej ams) teikia:

1. Interneto svetaineje-www.gintarelis'prienai'lm'lt

2. tevq susirinkimuose,

3. individualiqkonsultacijqmetu,

4. individualiuose pokalbiuose (elektroniniu pastu arba telefonu)'

5. individualUs pokalbiai su tevais rytinio ir vakarinio pasiemimo metu,

6. logopedo konsultacijos pagal poreiki,

T.logopedoorganizuojamospaskaitosaktualiomistemomis,

8. informacijos sklaida-atvirq durq dienos,

g. rengiami straipsniai rajonineje spaudoje,

10. tevai ltraukiami i darZelyje vykdomus projektus, renginius, Sventes,

I 1. bendros vaikq ir tevq iSvykos, bendros talkos'

lZ. direktores administruoj amas darLelio puslapis socialiniame tinkle,,Facebook"'

UKINES FINANSINES VEIKLOS PLANAS

Eil.
Nr.

Priemones
pavadinimas

Vykdytojai,
partneriai

Laikas IStekliai Laukiami
rezultatai

1 V"ly." ptit""; Ukvedys Algis
Zadavidius

Sistemingai Savivaldybes
leSos

Sanitarinio -
higieninio stovio
uZtikrinimas.

2 Ugdymo priemones. Direktores pav.

ugdymui
Jolanta Diana
Bunevidiene.

2019 spalio
men.
2020 m.
sausio men.

Mokymo ir
savivaldybes
leSos

Ugdymo aplinkos
turtinimas.

J LopSelio-darZelio lauko
aplinkos tvarkymas
(gelynq, automobiliq
aik5teles prieZiiira ir kt.)

Direktore
Jiirate
Liutkuviene
Ukvedys
Bendruomene

Nuolat pagal
sezoniSkumq

2% leSos.

Savivaldybes
le5os.

Mokymo leSos.

UZtikrintas vaikq
saugumas, pageres

ugdymosi aplinkos.

4 Suremontuoti lauko
laiptus.

Direktore
Jlrate
Liutkuviene
Ukvedys Algis
Zadavidius

2020 m.
kovo-
balandZio
men.

Savivaldybes
le5os.

UZtikrintas
ugdytiniq
saugumas.
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5 [sigyti grupese mokYmo
priemones (Sviesos

stalas, plan5etes).

Direktore
Jilrate
Liutkuviene

2019 m.
gruodZio
men.

Mokymo leSos. Sudarytos s4lYgos

vaikq veiklai,
aplinka orientuota !
vaik4.

2% leSos.

Savivaldybes
le5os.

UZtikrintas
darbuotojq,
ugdytiniq
saugumas.

6 LopSelio-darZelio vidaus
aplinkos tvarkymas
(kilimines dangos,
grindq, tualetq plYteliq
atnaujinimas)

Direktore
J[rate
Liutkuviene
Ukvedys Algis
Zadavidius

2019-2020 m.

7 LopSelio-darZelio
ugdymo ir laisvalaikio
aplinkq ugdytiniams
lauke prieZifira (lauko
Zaidimq irenginiai)

Direktore
Jlrate
Liutkuviene
Ukvedys Algis
Zadavidius

Nuolat
pildomas
Zunalas

Savivaldybes
le5os.

Saugi ugdytiniams
Zaidimq aikSteliq
aplinka

8 Trumpalaikio-il galaikio
turto metine
inventorizacija

Direktore
J[rate
Liutkuviene
Ukvedys Algis
Zadavidius
Komisija

2019 m.
lapkridio-
gruodZio
mdn.

L
zmoglsKleJl,
vidiniai
darZelio
resursai.

lstaigos veiklos
funkcionalumas

9 {staigos veiklos
funkcionavimo
uztikrinimas: Sildymas,
elektra, ry5iai,
vandentiekis, kanalizacij a

ilgalaikio ir trumpalaikio
materialinio turto
remontas ir kt.

Direktore
JDrate

Liutkuviene
Ukvedys Algis
Zadaviilus

Nuolat
L
zmoglsKleJl,
vidiniai
darZelio
resursai.
Savivaldybes
biudZeto le5os

lstaigos veiklos
funkcionalumas

10 Maitinimo paslaugq
pirkimas, reikiamq
dokumentq rengimas

Ukvedys Algis
Zadavidius

2020 m. kovo
men.

L
zmoglsKleJl,
vidiniai
darZelio
resursai.

Maitinimo
gavimas.

11 Pastabq, pagal Kauno
apskrities prie3gaisrines
gelbejimo valdybos
Prienq tarnybos
nurodym4 Salinimas

Ukvedys Algi
Zadavidius

Iki 2020 metq
sausio I d.

Savivaldybes
biudZeto le5os

vidiniai
darZelio
resursai

{staigos vaikui ir
darbuotojams saugi

aplinka

PRITARTA
Prienq lopSelio-darZelio,,Gintarelis"
LopSelio-darZelio tarybos 2019 m. rugpjfldio 30 d'

nutarimu Nr. DT-4


