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1. Efektyvus ir sistemingas veiklos planavimas, siekiant kokybiško įstaigos veiklos organizavimo.
Uždavinys
Priemonės
Atsakingas, vykdytojai
Vykdymo
Partneris(-iai)
data
1.1.Sudaryti ir
1.1.1. 2018-2020 m. įstaigos strateginio veiklos plano
Direktoriaus įsakymu patvirtinta
2018 m.
Lopšelio-darželio „Žibutė“
įgyvendinti įstaigos rengimas (1 priedas).
darbo grupė
I ketv.
bendruomenė
veiklą
1.1.2. 2018 m. Metinio įstaigos veiklos plano sudarymas Direktoriaus įsakymu patvirtinta
Iki
Lopšelio-darželio „Žibutė“
koordinuojančius
(2 priedas).
darbo grupė
2018-01-15 bendruomenė
strateginius bei
1.1.3. 2018 m Įstaigos tarybos posėdžių darbo
Įstaigos tarybos pirmininkas
2018 m.
Lopšelio-darželio „Žibutė“
metinius planus.
grafiko sudarymas (3 priedas).
vasario mėn. Įstaigos tarybos nariai,
administracija
1.1.4. Darbo tarybos reglamento sudarymas.
Darbo taryba
2018 m.
Lopšelio-darželio „Žibutė“
bendruomenė
1.1.5. 2018 m. Pedagogų tarybos posėdžių
Direktorė
2018 m.
Lopšelio-darželio „Žibutė“
darbo grafiko sudarymas ( 5 priedas).
sausio mėn. pedagogai
1.1.6. 2018 m. Metodinės grupės susirinkimų
Metodinės grupės pirmininkas
2018 m.
Lopšelio- darželio „Žibutė“
darbo grafiko sudarymas ( 6 priedas).
sausio mėn. pedagogai
1.1.7. 2018-2019 m. renginių ir švenčių plano sudarymas Direktorės pavaduotoja
2018 m.
Lopšelio-darželio „Žibutė“
(7 priedas).
ugdymui, meninio ugdymo
rugsėjo mėn pedagogai bei socialiniai
mokytoja
partneriai
1.1.8. 2018 m. ugdomojo proceso priežiūros plano
Direktorė, direktorės
2018 m.
Lopšelio- darželio „Žibutė“
sudarymas ( 8 priedas).
pavaduotoja ugdymui
sausio mėn. pedagogai
1.1.9. Mėnesio planų sudarymas įstaigos veiklai
Direktorė, direktorės
2018 m.
Lopšelio- darželio „Žibutė“
koordinuoti ir prižiūrėti.
pavaduotoja ugdymui,
pedagogai
pedagogai
1.1.10. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų
Direktoriaus pavaduotoja
2018 m.
Lopšelio- darželio „Žibutė“
atestacijos komisijos posėdžių 2018 m. darbo plano
ugdymui
sausio mėn pedagogai
sudarymas ( 9 priedas).
1.1.11. Ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo
Grupių pedagogės, direktorė,
2018 m.
Lopšelio-darželio „Žibutė“
grupių 2018-2019 m. m. ugdymo planų rengimas.
direktorės pavaduotoja ugdymui rugsėjo mėn. bendruomenė
1.1.12. Vaiko gerovės komisijos veiklos plano
Socialinė pedagogė, Vaiko
2018 m.
Lopšelio-darželio „Žibutė“
2018 m. sudarymas (10 priedas).
gerovės komisija
rugsėjo mėn. pedagogai

1.2. Dalyvauti
įvairiose miesto,
respublikos ir
tarptautinėse
programose,
projektuose,
iniciatyvose

1.1.13. Logopedės, socialinės pedagogės, meninio
ugdymo mokytojos 2018-2019 m. m planų sudarymas.

Logopedė, socialinė pedagogė,
meninio ugdymo mokytoja

1.1.14. 2018 m. vaikų edukacinių-pažintinių veiklų plano
rengimas (11 priedas).

Direktorės pavaduotoja
ugdymui

2018 m.
sausio mėn.

1.1.15. 2018 m. Sveikatos priežiūros veiklos plano
sudarymas (12 priedas).
1.1.16. Mokinio krepšelio lėšų ir ugdymo aplinkos
kūrimo lėšų panaudojimo ataskaita už 2018 m.
1.1.17. Veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašo
patvirtinimas.
1.2.1. Respublikinio sveikos gyvensenos ugdymo
projekto „SVEIKATIADA” integravimas į ugdomąjį
procesą.
1.2.2. Dalyvavimas nemokamose ES (tęstinėse)
programose: „Pienas vaikams“, „Vaisių ir daržovių
vartojimo skatinimas“.
1.2.3. Dalyvavimas respublikinėje iniciatyvoje „Visa
Lietuva skaito vaikams“.

Direktorė, visuomenės sveikatos
priežiūros specialistė
Direktorės pavaduotoja
ugdymui, ūkvedė
Direktorė

2018 m.
sausio mėn.
2018 m.
II, IV ketv.
2018 m.
sausio 24 d.
2018 m.

1.2.4. Šiaulių visuomenės sveikatos biuro specialistų
veikla organizuojant sveikatingumo valandėles vaikų
grupėse.
1.2.5. Dalyvavimas respublikinėje visuotinėje pilietinėje
iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“- Laisvės gynėjų
dienai paminėti.
1.2.6. 2018 m. aplinkosauginio projekto parengimas ir

Direktorė, direktorės
pavaduotoja ugdymui, auklėtoja
Ausma Nemanienė
Direktorė, vyr. virėja

2018 m.
rugsėjo mėn

Lopšelio-darželio „Žibutė“
pedagogai
Lopšelio-darželio „Žibutė“
bendruomenė, socialiniai
partneriai
Lopšelio-darželio „Žibutė“
bendruomenė
Lopšelio-darželio „Žibutė“
bendruomenė
Lopšelio-darželio „Žibutė“
Pedagogų taryba, Įstaigos taryba
VšĮ „Tikra mityba“ , lopšeliodarželio „Žibutė“ bendruomenė

2018 m.

UAB „Senoji eglė“, lopšeliodarželio „Žibutė“ bendruomenė

Direktorė, auklėtoja Daiva
Laurinavičienė

2018m.

Direktorė, direktorės
pavaduotoja ugdymui, Šiaulių
visuomenės sveikatos biuro
visuomenės sveikatos priežiūros
specialistė Elvyra Tepelytė
Direktorės pavaduotoja
ugdymui, meninio ugdymo
mokytoja, auklėtoja Saida
Vileikienė
Direktoriaus įsakymu patvirtinta

2018 m.

Labdaros ir paramos fondas
„Mažojo princo fondas“,
lopšelio-darželio „Žibutė“
bendruomenė
Šiaulių visuomenės sveikatos
biuras, lopšelio-darželio
„Žibutė“ pedagogai ir ugdytiniai

2018 m.
sausio mėn.

2018 m.

Lopšelio-darželio „Žibutė“
bendruomenė
Šiaulių miesto savivaldybės

teikimas Šiaulių m. švietimo įstaigų aplinkosaugos
švietimo projektų rengimo konkursui.
1.2.7. 2018 m. sveikatinimo projekto parengimas ir
teikimas Šiaulių m. savivaldybės visuomenės sveikatos
rėmimo specialiosios programos priemonių projektų
finansavimo atrankos konkursui.

darbo grupė, direktorė,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui
Direktoriaus įsakymu patvirtinta
darbo grupė, direktorė,
direktorės pavaduotoja ugdymui

vasario mėn.

2017 m.
sausio mėn.

Aplinkos apsaugos skyrius,
lopšelio-darželio bendruomenė,
socialiniai partneriai
Šiaulių miesto savivaldybės
visuomenės sveikatos centas,
lopšelio-darželio „Žibutė“
bendruomenė

2.TIKSLAS. Įgyvendinti smurto, patyčių, žalingų polinkių ir kitas prevencijos bei pagalbos vaikams programas.
Uždavinys
2.1. Plėtoti vaikų
emocinių ir socialinių
kompetencijų ugdymą.

Priemonės
2.1.1.Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos
tvarkos aprašo įgyvendinimas.
2.1.2. Vaiko gerovės komisijos veiklos
organizavimas.
2.1.3. “Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių
medžiagų vartojimo prevencijos programos
integravimas į ugdomąjį procesą” , užtikrinant
bendrosios (pirminės) prevencinės veiklos
veiksmingumą.
2.1.4. Tarptautinės programos “Zipio draugai”
integravimas į PU ugdomąjį procesą, plėtojant vaikų
socialinę kompetenciją.
2.1.5 “Kimochis” programos integravimas į ugdomąjį
procesą, plėtojant vaikų socialinius įgūdžius.
2.1.6. Integravimasis į respublikinę visuotinę veiksmo

Atsakingas, vykdytojai
Vaiko gerovės komisija,
socialinė pedagogė, direktorės
pavaduotoja ugdymui, grupių
pedagogės
Direktorė, Vaiko gerovės
komisija, socialinė pedagogė,
direktorės pavaduotoja ugdymui,
grupių pedagogės
Vaiko gerovės komisija,
socialinė pedagogė, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui, grupių
pedagogės, visuomenės
sveikatos priežiūros specialistė
Direktorė, direktorės
pavaduotoja ugdymui
Direktorė, direktorės
pavaduotoja ugdymui, auklėtoja
Ieva Švėgždienė
Direktorė, socialinė pedagogė

Vykdymo
Partneris(-iai)
data
2018 m.
Lopšelio-darželio „Žibutė“
bendruomenė

2018 m.

PPT, lopšelio-darželio „Žibutė“
pedagogai, ugdytinių tėvai
(globėjai)

2018 m.

PPT, lopšelio-darželio „Žibutė“
pedagogai, ugdytinių tėvai
(globėjai), Šiaulių miesto
savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras
VŠĮ „Vaiko labui“, lopšeliodarželio „Žibutė“ pedagogai,
ugdytiniai ir jų tėvai (globėjai)
„Vaikystės sodas“, lopšeliodarželio „Žibutė“ pedagogai,
ugdytiniai ir jų tėvai (globėjai)
Vaikų linija, lopšelio-darželio

2018 m.
2018 m.

2018 m.

savaitę “BE PATYČIŲ”.
2.1.7. Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimo
renginio organizavimas.

Direktorė, socialinė pedagogė,
direktorės pavaduotoja ugdymui

2.1.8. Edukacinės erdvės “Gerų jausmų laboratorija”
tobulinimas grupėse.

Direktorė, direktorės
pavaduotoja ugdymui, socialinė
pedagogė
Direktorė, direktorės
pavaduotoja ugdymui, socialinė
pedagogė
Direktorė, direktorės
pavaduotoja ugdymui, pedagogai

2.1.9. Individualių programų rengimas siekiant
užtikrinti vaiko emocinį, fizinį ir socialinį saugumą
2.1.10. Naujai atvykusių vaikų adaptacijos periodo
aptarimas Pedagogų tarybos posėdyje.

2.2. Bendradarbiauti su
socialiniais partneriais
teikiant pagalbą
ugdytiniams ir jų
tėveliams (globėjams).

kovo mėn.
2018 m.
lapkričio
mėn.
2018 m.

2018 m.

2018 m.
rugsėjo
mėn.
2018 m.

2.1.11. Inovatyvių ugdymosi metodų taikymas
teikiant logopedinę pagalbą vaikams turintiems kalbos
ir kalbėjimo sutrikimų.
2.1.12.Socialinių įgūdžių ir emocinių gebėjimų
ugdymo plėtojimas dirbant su elgesio ir emocijų
sutrikimų turinčiais vaikais.
2.1.11. Psichologinės, pedagoginės pagalbos teikimas
vaikui ir šeimai

Direktorė, direktorės
pavaduotoja ugdymui, logopedė
Direktorė, direktorės
pavaduotoja ugdymui, socialinė
pedagogė
Direktorė, direktorės
pavaduotoja ugdymui, pedagogai

2018 m.

2.2.2.Bendradarbiavimas su Pedagogine psichologine
ir Vaikų teisių tarnyba

Direktorė, direktorės
pavaduotoja ugdymui, socialinė
pedagogė, logopedė

2018 m.

2018 m.

„Žibutė“ pedagogai, ugdytiniai ir
jų tėvai (globėjai)
UNESCO, lopšelio-darželio
„Žibutė“ pedagogai, ugdytiniai ir
jų tėvai (globėjai)
Lopšelio-darželio „Žibutė“
pedagogai
PPT, lopšelio-darželio „Žibutė“
pedagogai, ugdytinių tėvai
(globėjai)
Lopšelio-darželio „Žibutė“
pedagogai, ugdytinių tėvai
(globėjai)
Lopšelio-darželio „Žibutė“
pedagogai
PPT, lopšelio-darželio „Žibutė“
pedagogai, ugdytinių tėvai
(globėjai)
PPT, lopšelio-darželio „Žibutė“
pedagogai, ugdytinių tėvai
(globėjai)
PPT, Vaikų teisių tarnyba,
lopšelio-darželio „Žibutė“
pedagogai, ugdytinių tėvai
(globėjai)

3. TIKSLAS. Gerinti edukacinių paslaugų kokybę, orientuojantis į Geros mokyklos koncepcijos nuostatas, skatinant
personalizuotą, įtraukųjį, interaktyvų, lankstų ir partnerišką vaikų ugdymąsi.
Uždavinys
Priemonės
Atsakingas, vykdytojai
Vykdymo
Partneris(-iai)
data
3.1. Siekti
3.1.1. Kasdieninis vaikų ugdomosios veiklos planavimas Pedagogai, direktorė, direktorės
2018 m.
Lopšelio-darželio „Žibutė“
kryptingo vaiko
elektroniniame dienyne.
pavaduotoja ugdymui
pedagogai
ugdymo(si) ir
3.1.2.Inovatyvių ugdymo(si) metodų, priemonių
Pedagogės, direktorė, direktorės
2018 m.
Lopšelio-darželio „Žibutė“
pažangos.
taikymas planuojant ir organizuojant ugdomąjį procesą. pavaduotoja ugdymui
pedagogai
3.1.3. Vaikų veiklos organizavimas netradicinėse
edukacinėse erdvėse, socializacijos dienos.
3.1.4. Gerosios patirties sklaida tarp įstaigos pedagogų –
atviros veiklos vaikų ugdomojo proceso organizavimo
įvairiose edukacinėse erdvėse.

Pedagogės, direktorė, direktorės
pavaduotoja ugdymui
Pedagogės, direktorė, direktorės
pavaduotoja ugdymui

2018 m.

3.1.5. Vaikų, pedagogų kurtų žaidimų parodos
„Žaidimas-proto guzas“ organizavimas (miesto mastu).

Direktorė, direktorės pavaduotoja
ugdymui

3.1.6. Ugdymo (si) projektų rengimas vaikų įvairių
gebėjimų plėtojimui.

Pedagogės, direktorė, direktorės
pavaduotoja ugdymui

3.1.7. Ugdytinių šeimos įtraukimas į ugdomojo proceso
organizavimą, renginius.
3.1.8. Vaikų gebėjimų, pasiekimų vertinimas (rudeninis
ir pavasarinis) pagal „Ikimokyklinio amžiaus vaikų
pasiekimų aprašą“ elektroniniame dienyne
3.1.9. Ugdytinių pasiekimų vertinimo analizės
pristatymas Pedagogų tarybos posėdyje arba Metodinės
grupės susirinkime.
3.1.10.Atvirų durų dienų organizavimas sistemingai
supažindinant ugdytinių tėvus (globėjus) su vaikų
pažangos bei pasiekimų rezultatais.

Pedagogės, direktorė, direktorės
pavaduotoja ugdymui
Grupių pedagogės, direktorė,
direktorės pavaduotoja ugdymui

Šiaulių miesto centro
ikimokyklinio ugdymo
pedagogai, lopšelio-darželio
„Žibutė“ pedagogai,
2018 m.
Lopšelio-darželio „Žibutė“
pedagogai, ugdytinių tėvai
(globėjai)
2018 m.
Lopšelio-darželio „Žibutė“
pedagogai
2018 m.
Lopšelio-darželio „Žibutė“
spalio ir
pedagogai, ugdytinių tėvai
gegužės mėn. (globėjai)
2018 m.
Lopšelio-darželio „Žibutė“
II, III ketv.
pedagogai, ugdytinių tėvai
(globėjai)
2018 m. Lopšelio-darželio „Žibutė“
kiekvieno
pedagogai, ugdytinių tėvai
mėn.
(globėjai)

Direktorė, direktorės pavaduotoja
ugdymui, grupių pedagogės
Grupių pedagogės, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui

2018 m.

2018 m.
sausio mėn.

Lopšelio-darželio „Žibutė“
pedagogai
Lopšelio-darželio „Žibutė“
pedagogai

3.1.11.Vaikų pasiekimų fiksavimas elektroniniame
dienyne ir aplankalo „Vaiko pasiekimai“ rengimas.
3.1.12.Vaiko ugdymo(si) pasiekimų rekomendacijų
rengimas ir perdavimas Šiaulių miesto pradinių klasių
mokytojams.
3.2. Vaiko
3.2.1.Korėjos kovos meno treniruočių organizavimas 3įtraukties didinimas 6 m. vaikams.
organizuojant
ugdymąsi.
3.2.2. Anglų kalbos valandėlių organizavimas.
3.2.3. Muzikai gabių vaikų užsiėmimų organizavimas
3.2.4. Šokių užsiėmimų organizavimas
3.2.5. Dalyvavimas Šiaulių miesto ir apskrities mėgėjų
meno kolektyvų ir atlikėjų festivalyje „Rudens mozaika
2018“
3.2.6. Integracija į Šiaulių lopšelio-darželio „Pušelė“
organizuojamą Kalėdinių dainų koncertą „Man labai
patinka Kalėdos“
3.2.7.Vaikų pedagogų konferencija „Mes - Lietuvos
šimtmečio vaikai “(miesto mastu).

Grupių pedagogės, direktorė,
direktorės pavaduotoja ugdymui
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, priešmokyklinio
ugdymo pedagogės
Direktorė, direktorės pavaduotoja
ugdymui, grupių pedagogės
Direktorė, direktorės pavaduotoja
ugdymui, grupių pedagogės
Direktorė, direktorės pavaduotoja
ugdymui, grupių pedagogės
Direktorė, direktorės pavaduotoja
ugdymui, grupių pedagogės
Direktorė, direktorės pavaduotoja
meninio ugdymo mokytoja

3.2.8. Tradicinio renginio skirto Tarptautinei teatro
dienai „Seku, seku pasaką“ organizavimas (miesto
mastu).

Direktorė, direktorės pavaduotoja
ugdymui, meninio ugdymo
mokytoja
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui, grupių pedagogės,
meninio ugdymo mokytoja
Direktorės pavaduotoja ugdymui,
grupių pedagogės, meninio
ugdymo mokytoja

3.2.9.Viktorina „Eilėraščių žiedlapius Lietuvai renku“

Logopedė, grupių pedagogės

paskutinį
ketvirtadienįpenktadienį
2018 m.
spalio ir
gegužės mėn.
2018 m.
rugsėjo mėn.
2018 m.

2018 m.
2018 m.
2018 m.
2018 m.
lapkričio
mėn.
2018m.
gruodžio
mėn.
2018 m.
vasario mėn.
2018 m.
kovo mėn.

2018 m.

Lopšelio-darželio „Žibutė“
pedagogai, ugdytinių tėvai
(globėjai)
Lopšelio-darželio „Žibutė“
pedagogai
Visuomeninė organizacija Kovos
menų klubas lopšelio-darželio
„Žibutė“ ugdytinių šeimos
Lopšelio-darželio „Žibutė“
ugdytinių šeimos
Lopšelio-darželio „Žibutė“
ugdytinių šeimos
Lopšelio-darželio „Žibutė“
ugdytinių šeimos
Šiaulių kultūros centras,
lopšelio-darželio „Žibutė“
ugdytinių tėveliai
Šiaulių miesto švietimo įstaigos,
Šiaulių lopšelis-darželis „Pušelė“
Lopšelio-darželio „Žibutė“
pedagogai
Šiaulių lopšeliai-darželiai:
„Auksinis raktelis“, „Ežerėlis“,
„Ąžuoliukas“, „Salduvė“,
„Saulutė“,„Žibutė“ pedagogai
Šiaulių miesto viešosios

skirtas Lietuvos 100- mečio paminėjimui.
3.2.10. Plėsti išorės edukacines aplinkas
Direktorė, direktorės pavaduotoja
bendradarbiaujant su Šiaulių miesto viešosios
ugdymui, pedagogai
bibliotekos „Šaltinėlis“ filialu, Salduvės progimnazija ir
kt.
3.2.11. Bendruomenės renginys „Sveika, vasarėle!”
PU grupės pedagogės
3.3. Stiprinti
bendruomenės
mokymosi
kompetenciją

3.3.1. 2018 m. pedagogų kvalifikacijos plano
sudarymas.
3.3.2. Bendruomenės kvalifikacijos tobulinimas.

Direktorė, direktorės pavaduotoja
ugdymui
Direktorė, direktorės pavaduotoja
ugdymui
3.3.3. Renginių organizavimas ir dalyvavimas
Direktorė, direktorės pavaduotoja
miesto, socialinių partnerių inicijuojamuose renginiuose, ugdymui, pedagogės
konkursuose.
3.3.4. Pedagogų profesinės veiklos įsivertinimo
Direktorė, direktorės pavaduotoja
ataskaitų už 2018 m. rengimas.
ugdymui, pedagogės
3.3.5. Darbuotojų metinių veiklos užduočių
įsivertinimas ir vertinimo
ataskaitų už 2018 m. aptarimas. Metiniai pokalbiai su
vadovu.

Direktorė, darbuotojai

balandžio
mėn.
2018 m.

bibliotekos „Šaltinėlis“ filialas,

2018 m.
gegužės mėn.
2018 m.
sausio mėn.
2018 m.

Lopšelio-darželio „Žibutė“
pedagogai, ugdytinių tėvai
Lopšelio-darželio „Žibutė“
pedagogai
Lopšelio-darželio „Žibutė“
pedagogai
Socialiniai partneriai, lopšeliodarželio „Žibutė“ pedagogai

2018 m.

2018 m.
gruodžio
mėn.
2018 m.
gruodžio,
2019 m.
sausio mėn.

Šiaulių miesto viešosios
bibliotekos „Šaltinėlis“ filialas,
Salduvės progimnazija ir kt.

Lopšelio-darželio „Žibutė“
pedagogai, Pedagogų taryba
Lopšelio-darželio „Žibutė“
darbuotojai

4. TIKSLAS. Tobulinti mokyklos veiklos įsivertinimą
Uždavinys
4.1. Parengti įstaigos
veiklos kokybės
įsivertinimo tvarkos
aprašą.

Priemonės
4.1.1. Parengtas įstaigos veiklos
kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas.
4.1.2. Parengto įstaigos veiklos kokybės
įsivertinimo tvarkos aprašo pristatymas

Atsakingas, vykdytojai
Direktorė
Direktorė

Vykdymo data
2018 m.
sausio mėn.
2018 m.
sausio mėn.

Partneris(-iai)
Lopšelio-darželio „Žibutė“
pedagogai
Lopšelio-darželio „Žibutė“
pedagogai, Įstaigos taryba

Pedagogų tarybai, Įstaigos tarybai
(pritarimui).
4.2. Atlikti įstaigos
veiklos kokybės
įsivertinimą pagal
veiklos savianalizės
protokolą.

4.2.1. Įstaigos veiklos kokybės
įsivertinimas pagal veiklos savianalizės
protokolą. 2018 m. veiklos savianalizės
protokolo pildymas.
4.2.2. Veiklos kokybės įsivertinimo darbo
grupės ataskaitų, išvadų parengimas ir
pateikimas bendruomenei, vadovaujantis
naujai parengtu įstaigos veiklos kokybės
įsivertinimo tvarkos aprašu.
4.2.3. Veiklos kokybės įsivertinimo
išvadų bei rekomendacijų panaudojimas,
rengiant įstaigos 2019-2021 m.
strateginį veiklos planą bei 2019 m.
įstaigos veiklos planą.
4.2.4. 2018-2020 m. įstaigos strateginio
veiklos plano įgyvendinimo (už 2018 m.)
aptarimas.
4.2.5. 2019-2021 m. įstaigos strateginio
veiklos plano rengimas. 2019 m. įstaigos
veiklos plano rengimas.

Direktorė, darbo grupė

gegužės mėn.
pedagogai
2018 m. gruodžio Lopšelio-darželio „Žibutė“
mėn.
Pedagogai, veiklos vertinimo
darbo grupė

Direktorė, darbo grupė,
pedagogai

2018 m.
IV ketv.

Lopšelio-darželio „Žibutė“
bendruomenė

Direktorė, direktorės pavaduotoja
ugdymui, pedagogai, planų
rengimo darbo grupės

2018 m.
IV ketv.

Lopšelio-darželio „Žibutė“
bendruomenė

Direktorė, darbo grupė

2018 m.
gruodžio mėn.

Lopšelio-darželio „Žibutė“
bendruomenė

Direktorė, darbo grupės

2018 m.
gruodžio mėn.

Lopšelio-darželio „Žibutė“
bendruomenė
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