PRITARTA
Šiaulių lopšelio-darželio „Žibutė“
taryboje 2019-01-17
protokolo Nr. ĮT-3
PATVIRTINTA
Šiaulių lopšelio-darželio „Žibutė“
direktoriaus 2019 m. sausio 29 d.
įsakymu Nr. V-12 (1.3)
ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIBUTĖ“
2019 metinis veiklos planas
1. TIKSLAS. Vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemos įgyvendinimas, siekiant kiekvieno ugdytinio pažangos.
Uždaviniai

Priemonės pavadinimas

Atlikimo laikas

1.1. Sistemingai
vykdyti ugdytinių
pažangos ir
pasiekimų stebėjimą
bei vertinimą.

1.1.1. Vaikų (rudens ir pavasario)
individualios pažangos stebėjimas bei
pokyčių analizavimas, siekiant ugdymo
kokybės ir geresnių ugdymosi (si)
rezultatų.
1.1.2. Atvirų durų dienų organizavimas,
sistemingai supažindinant ugdytinių tėvus
(globėjus) su vaikų pažangos bei
pasiekimų rezultatais.

Iki
2019-12-31

1.2. Gerinti
ugdytinių sakytinę
ir rašytinę kalbą.

1.2.1. Išmaniųjų bitučių – robotų „BeeBot“ taikymas, plėtojant vaikų sakytinę
bei rašytinę kalbą, programavimo
pradmenis.

2019 m.
(vasario, gegužės,
lapkričio mėn.
paskutinį
ketvirtadienįpenktadienį)
Iki
2019-12-31

Įvykdyta

Vertinimo
kriterijai
Individualios
pažangos
stebėjimų
sk./grupių sk.

Planuojama

Pastabos

2/6

Pedagogų tarybos
posėdyje, Metodinės
grupės susirinkime

Atvirų durų dienų
sk./dalyvavusių
tėvų (globėjų) sk.

3/70

111 vaikų

Veiklos su
bitutėmis –
robotais „BeeBot“ sk./ grupių
sk.

5/4

„Pelėdžiukų“,
„“Judručių“,
„Šnekučių“,
„Kodėlčiukų“ gr.
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1.2.2. Dalyvavimas Šiaulių miesto
priešmokyklinio ugdymo grupių skaitovų
konkurse.
1.2.3. Projekto (ilgalaikio) „Vakaro
skaitiniai“ įgyvendinimas, taikant
respublikinės iniciatyvos „Visa Lietuva
skaito vaikams“ idėjas.

1.2.4. Tradicinio renginio skirto
Tarptautinei teatro dienai „Seku, seku
pasaką“ organizavimas, plėtojant vaikų
sakytinės kalbos bei meninius įgūdžius.

Uždaviniai
2.1. Įgyvendinti
smurto, patyčių,
žalingų polinkių ir
kitas prevencines
bei pagalbos vaikui
programas.

2019 m.
vasario mėn.

Konkursų sk./
dalyvių sk.

1/1

Iki
2019-12-31

Priemonių
sk./dalyvių sk.

12/60

2019 m.
kovo mėn.

Priemonių sk./
dalyvių sk.

8/100

1.2.5.Vaikų, jų tėvų, pedagogų kurtų
2019 m.
Parodų
1/14/30
knygelių parodos „Mano gimtinė“
vasario-kovo
sk./knygelių sk./
(rašytinės kalbos tobulinimui)
mėn.
dalyvių sk.
organizavimas.
1.2.6. Projekto „Tipu tapu takučiu į
Iki
Priemonių sk./
3/20
mokyklą aš skubu“ įgyvendinimas.
2019-12-31
dalyvių sk.
2. TIKSLAS. Sistemingos ir veiksmingos švietimo pagalbos kiekvienam vaikui teikimas.
Priemonės pavadinimas
Atlikimo laikas
Vertinimo
Planuojama Įvykdyta
kriterijai
2.1.1. Smurto ir patyčių prevencijos,
Iki
Aprašų
1/2
intervencijos tvarkos aprašo
2019-12-31
įgyvendinimo sk./
įgyvendinimas.
priemonių sk.
2.1.2. Švietimo pagalbos netinkamai
Iki
Aprašų
1/5
besielgiantiems mokiniams teikimo
2019-12-31
įgyvendinimo sk./
tvarkos aprašo įgyvendinimas.
priemonių sk.
2.1.3. Individualių pagalbos planų (IIP)
Iki
Individualių planų
15/6
rengimas vaikams, turintiems kalbos ir
2019-12-31
sk.(kalbos ir
kalbėjimo sutrikimų bei elgesio ir emocijų
kalbėjimo
valdymo sunkumų.
sutrikimų bei
elgesio ir emocijų

Organizatoriai Šiaulių
lopšelis-darželis
„Klevelis“
„Ežiukų“,
„Pelėdžiukų“,
“Judručių“,
„Šnekučių“,
„Kodėlčiukų“ ir
„Strakaliukų“ gr.
Dalyvaus 6 l/ d
„Žibutė“ grupės ir
Šiaulių lopšelisdarželiai: „Salduvė‘,
„Ąžuoliukas“
Šiaulių miesto
savivaldybės viešosios
bibliotekos
„Šaltinėlio“ filiale
Salduvės progimnazija
„Pelėdžiukų“ gr.
Pastabos
Vaiko gerovės
komisijos posėdyje
Vaiko gerovės
komisijos posėdyje
Vaiko gerovės
komisijos posėdyje,
individualiai su
ugdytinių šeima
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valdymo
sunkumų)
Stebėjimo
protokolų sk.

2.1.4. Ugdomojo proceso
Iki
12
Metodinės grupės
individualizavimas ir diferencijavimas,
2019-12-31
susirinkime
teikiant pagalbą atskiriems, įvairių
poreikių turintiems ugdytiniams (gabiems,
turintiems elgesio, kalbos sutrikimų).
2.1.5. Dalyvavimas Kalėdinių dainų
2019 m.
Renginių sk./
1/10
Organizatoriai Šiaulių
koncerte „Man labai patinka Kalėdos“
gruodžio mėn.
dalyvių sk.
lopšelis-darželis
(Sulės koncertų salėje).
„Pušelė“
2.1.6. Tarptautinės programos „Zipio
Iki
Grupių sk./
1/20
„Pelėdžiukų“ gr.
draugai“ integravimas į PU ugdomąjį
2019-12-31
dalyvių sk.
procesą, plėtojant vaikų socialinę
kompetenciją.
2.1.7. „Kimochis“ programos
Iki
Grupių sk.
1/20
„Judručių“ gr.
integravimas į ugdomąjį procesą, plėtojant
2019-12-31
/dalyvių sk.
vaikų socialinius įgūdžius.
2.1.8. Integravimasis į respublikinę
2019 m.
Priemonių sk.
3/60
VšĮ „Vaiko labui“
visuotinę veiksmo savaitę „BE
kovo mėn.
/dalyvių sk.
PATYČIŲ“, plėtojant smurto ir patyčių
prevenciją.
2.1.9. Akcijos „Spalvotos kojinės“
2019-03-21
Renginių sk.
1/80
Žmonių su Dauno
organizavimas, paminint Pasaulinę Dauno
/dalyvių sk.
sindromu ir jų globėjų
sindromo dieną.
asociacija
2.1.10. Prevencinės dienos „Smurtą keisk
2019 m.
Dalyvių sk.
50
Šiaulių futbolo
į sportą“ organizavimas. Ugdytinių
gegužės mėn.
akademija
prosocialaus elgesio skatinimas socialiai
aktyviai veiklai.
2.1.11. Projekto „Gerumo bokštas“
2019 m.
Priemonių sk./
6/80
įgyvendinimas, plėtojant vaikų socialinius
gruodžio mėn.
dalyvių sk.
įgūdžius.
3. TIKSLAS. Edukacinių paslaugų kokybės gerinimas, teikiant šiuolaikišką, kokybišką, tautos kultūros vertybėmis grindžiamą ugdymą.
Uždaviniai
Priemonės pavadinimas
Atlikimo laikas
Vertinimo
Planuojama Įvykdyta
Pastabos
kriterijai
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3.1. Pilietiškumo ir
tautiškumo
ugdymas plėtojant
vaikų socialinę ir
pažinimo
kompetencijas.

3.2. Plėtoti
ugdytinių ekologinio
suvokimo
pradmenis
netradicinėse
edukacinėse
erdvėse.

3.1.1. Vaikų, pedagogų konferencijos
„Mes – Lietuvos vaikai“ organizavimas,
(miesto mastu) plėtojant vaikų tautiškumą
ir pilietiškumą.

2019 m.
kovo mėn.

Pranešimų sk. /
dalyvių sk.

5/20

3.1.2. Bendruomenės šventė Kaziuko
mugė – plėtojant etnokultūros elementų
taikymą organizuojant ugdomąjį procesą.
3.1.3. Dalyvavimas respublikiniame
projekte „Lietuvybės ir literatūros tiltai“,
siekiant plėtoti švietimo paslaugas.

2019-03-04

Renginių sk./
dalyvių sk.

1/60

Iki
2019-12-31

Renginių sk./
dalyvių sk.

1/20

3.1.4. Respublikinio projekto „Žaisdamas
pažįstu Lietuvą“, virtualios pedagogų
kūrybos žaidimų, ugdymo(si) priemonių,
fotografijų parodos surengimas.

2019 m.
balandžio mėn.

Priemonių sk./
dalyvių sk.

20/20

3.1.5. Projekto „Auk sveikas ir saugus“
įgyvendinimas, plėtojant vaikų sveikatos
saugojimo kompetenciją.

2019 m.
rugsėjo-spalio
mėn.

Priemonių sk./
dalyvių sk.

3/50

3.2.1. Reggio Emilia metodo taikymas,
plėtojant vaikų pažinimo bei meninius
įgūdžius.
3.2.2. Ankstyvosios robotikos užsiėmimų
organizavimas darželyje, mokant vaikus
konstruoti ir programuoti su LEGO
Education konstruktoriais, lavinant vaikų
ankstyvosios inžinerijos gebėjimus.

Iki
2019-12-31

Grupių sk.
/vaikų sk.

6/80

Iki
2019-12-31

Užsiėmimų sk./
dalyvių sk.

1/12

Dalyvaus 1 mūsų l/ d
pedagogė ir iš Šiaulių
lopšelių-darželių:
„Salduvė“,
„Ąžuoliukas“,
„Drugelis“, „Ežerėlis“
pedagogai su vaikais.

Bendradarbiaujant su
Lietuvos kultūros
taryba ir Šiaulių
miesto viešosios
bibliotekos
„Šaltinėlio“ filialu.
Dalyvaus Lietuvos
ikimokyklinių ir
priešmokyklinių
ugdymo įstaigų
pedagogai
Bendradarbiaujant su
Šiaulių apskrities
vyriausiojo policijos
komisariato atstovais.
Šviesos stalo
naudojimas
ugdomajame procese
VšĮ „Išmanioji
robotika“

5
3.2.3. Vaikų veiklos lauko edukacinėse
erdvėse: „Miško aikštelė“, „Lauko
biblioteka“, „Lauko laikrodis“, „Laivas“,
„Šiltnamis“, „Namelis su tilteliu“ ir kt.
organizavimas.
3.2.4. Respublikinio sveikos gyvensenos
ugdymo projekto „SVEIKATIADA”
integravimas į ugdomąjį procesą,
organizuojant ekologines akcijas,
sveikatingumo valandėles.
3.2.5. Vaikų socializacijos dienų
organizavimas „Pažintis su Šiaulių miesto
erdvėmis“.
3.2.6. Sveikatingumo akcijos „Esu
sveikas, nes...“ organizavimas.
3.2.7. Prisijungimas prie STEAM
mokyklų tinklo.
3.2.8. STEAM veiklos plano sudarymas.

Uždaviniai
4.1. Siekti brandžios
ir sėkmingos vaiko
asmenybės ūgties.

Iki
2019-12-31

Veiklų lauke sk./
dalyvių sk.

20/110

Iki
2019-12-31

Priemonių sk./
dalyvių sk.

8/60

2019 m.
kiekvieno
ketvirčio
paskutinę dieną.
2019 m.
balandžio mėn.
Iki
2019-02-20
Iki
2019-02-20
Iki
2019-12-31

Pažintinių išvykų
sk./dalyvių sk.

18/60

Priemonių
sk./dalyvių sk.
Priemonių sk.

4/60

Šiaulių visuomenės
sveikatos biuras

1

Planų sk./
1/17
priemonių sk.
3.2.9. Inovacijos kambarėlių, tyrinėjimo ir
Įkurtų edukacinių
4/4
eksperimentavimo mobilių erdvių
erdvių sk./ grupių
sukūrimas darželyje.
sk.
4. TIKSLAS. Vaiko ūgties koncepcijos nuostatų integravimas į įstaigos veiklą.
Priemonės pavadinimas
Atlikimo laikas
Vertinimo
Planuojama
kriterijai
4.1.1. Tyrimas „Ar vaikas sėkmingas
2019-01-24
Tyrimų sk./
1/70
mūsų darželyje?“ (tęstinis).
Respondentų sk.
4.1.2. Tyrimas „Vaikų adaptacija
2019 m.
Tyrimų sk./
1/50
darželyje“. Pagalbos būdų ir metodų
spalio mėn.
respondentų sk.
taikymo analizė, vaikų adaptacijai
palengvinti.
4.1.3. Tėvų (globėjų) lūkesčių tyrimas dėl
2019 m.
Tyrimų sk./
1/70
vaikų papildomo ugdymo darželyje.
rugsėjo mėn.
respondentų sk.

Įvykdyta

Pastabos
Įstaigos ir Pedagogų
tarybos posėdyje
Pedagogų tarybos
posėdyje
Pedagogų tarybos
posėdyje
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Uždaviniai
5.1. Sudaryti ir
įgyvendinti įstaigos
veiklą
koordinuojančius
strateginius bei
metinius planus

4.1.4. Prisijungimas prie Šiaulių miesto
2019 m.
Projektų sk.
1/4/60
Socialinių kompetencijų ugdymo (SKU)
vasario mėn.
/priemonių
projekto, plėtojant sociokultūrinius ryšius.
sk./dalyvių sk.
Sutarties pasirašymas.
5. TIKSLAS. Efektyvus ir sistemingas veiklos planavimas, siekiant kokybiško įstaigos veiklos organizavimo.
Priemonės pavadinimas
Atlikimo laikas
Vertinimo
Planuojama Įvykdyta
kriterijai
5.1.1.2019-2021 m. įstaigos strateginio
2019 m.
Planų sk./
1/19
veiklos plano rengimas.
I ketv.
priemonių sk.
5.1.2. 2019 m. Metinio įstaigos
Iki
Planų sk./
1/68
veiklos plano sudarymas.
2019-01-25
priemonių sk.
5.1.3. 2019 m Įstaigos tarybos
2019 m.
Planų sk./
1/2
veiklos plano sudarymas.
vasario mėn.
posėdžių sk.
5.1.4. Darbo tarybos reglamento
2019 m.
Posėdžių sk.
2
rengimas.
gruodžio mėn.
5.1.5. 2019 m. Pedagogų tarybos
2019 m.
Planų sk.
1/3
veiklos plano sudarymas.
sausio mėn.
/posėdžių sk.
5.1.6. 2019 m. Metodinės grupės
2019 m.
Planų sk. /
1/7
veiklos plano sudarymas.
sausio mėn.
susirinkimų sk.
5.1.7. 2019 m. renginių plano sudarymas.
2019 m.
Renginių sk./
36/110
rugsėjo mėn.
dalyvių sk.
5.1.8. 2019 m. ugdomojo proceso
2019 m.
Priežiūrų sk./
1/27
priežiūros plano sudarymas.
sausio mėn.
priemonių sk.
5.1.9. Mėnesio planų sudarymas įstaigos
2019 m.
Planų sk.
9
veiklai koordinuoti ir prižiūrėti.
5.1.10. 2019 m. Mokytojų ir pagalbos
2019 m.
Planu sk./
2
mokiniui specialistų atestacijos komisijos
sausio mėn.
posėdžių sk.
posėdžių darbo plano sudarymas.
5.1.11. 2018-2019 m. m. ikimokyklinių
2019 m.
Planų sk.
5
grupių ilgalaikių ugdomosios veiklos
rugsėjo mėn.
planų sudarymas.
5.1.12. 2018-2019 m. m. ilgalaikio
2019 m.
Planų sk.
1
priešmokyklinės grupės ugdomosios
rugsėjo mėn.
veiklos plano sudarymas.

Šiaulių miesto
administracija

Pastabos
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5.1.13. 2019 m. Vaiko gerovės komisijos
veiklos plano sudarymas.
5.1.14. 2018-2019 m. m. logopedės
metinio veiklos plano sudarymas.
5.1.15. 2018 -2019 m. m. socialinės
pedagogės metinio veiklos plano
sudarymas.
5.1.16. 2018-2019 m. m. meninio ugdymo
mokytojo (muzikai) metinio veiklos plano
sudarymas.

Uždaviniai
6.1. Kurti
modernias,
skatinančias
aktyviai veiklai,
edukacines erdves
(lauko vidaus ir).

2019 m.
rugsėjo mėn.
2019 m.
rugsėjo mėn.
2019 m.
rugsėjo mėn.

Planų sk./
priemonių sk.
Planų sk./
priemonių sk.
Planų sk./
priemonių sk.

1/39
1/ 27
1/21

Planų sk./
1/5/20
dalyvavimo
renginiuose
sk./dalyvių sk.
5.1.17. 2018 -2019 m. m. meninio
2019 m.
Planų sk./
1/4/20
ugdymo mokytojo (šokiui) metinio
rugsėjo mėn.
dalyvavimo
veiklos plano sudarymas.
renginiuose
sk./dalyvių sk.
5.1.18. 2019 m. vaikų edukacinių2019 m.
Planų sk./
1/3/60
pažintinių veiklų plano sudarymas.
sausio mėn.
edukacinių
užsiėmimų sk./
dalyvių sk.
5.1.19. 2019 m. Visuomenės sveikatos
2019 m.
Planų sk./
1/62
priežiūros veiklos plano sudarymas.
sausio mėn.
priemonių sk.
5.1.20. 2019 darbuotojų kvalifikacijos
2019 m.
Planų sk./
1/19
tobulinimo plano sudarymas.
sausio mėn.
priemonių sk.
6.
TIKSLAS. Lopšelio-darželio ugdymo aplinkos modernizavimas.
Priemonės pavadinimas
Atlikimo laikas
Vertinimo
Planuojama
kriterijai
6.1.1. Guminės dangos sporto aikštelės
Iki
Erdvių sk.
1
įrengimas lauke (futbolo, krepšinio
2019-12-31
aikštelė).
6.1.2. Netradicinės sveikatinimo erdvės
2019 m.
Erdvių sk.
1
lauke „Pojūčių terapijos takas“ sukūrimas.
balandžio mėn.
6.1.3. Šviesos terapijos erdvių sukūrimas,
2019 m.
Erdvių sk.
4
naudojant interaktyvius kubus, kėdutę,
gruodžio, sausio
mėn.
2019 m.
rugsėjo mėn.

Įvykdyta

Pastabos
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burbulą, sensorines grindis, plėtojant
vaikų vaizduotę.
6.1.4. LEGO education ugdymo
priemonių „Pasaulio pažinimui“ įsigijimas
(mokantis gamtos mokslų, inžinerijos,
menu, matematikos ir technologijų).
6.1.5. Priemonių aplinkos pažinimo
įgūdžių plėtojimui (tyrinėjimams,
eksperimentams) įsigijimas ir edukacinių
erdvių grupėse įrengimas.

6.2. Vidaus patalpų
remontas.

Iki
2019-12-31

Priemonių sk./
grupių sk.

1/1

Iki
2019-12-31

Priemonių
sk. proc./ grupių
sk.

10 proc. (nuo
bendro
priemonių
skaičiaus)/6

6.1.6. Priemonių vaikų sakytinei ir
rašytinei kalbai plėtoti įsigijimas.

Iki
2019-12-31

Priemonių
sk. proc./ grupių
sk.

6.1.7. Interaktyvių priemonių (grojančių ir
kalbančių robotų, išmaniųjų knygelių)
įsigijimas

Iki
2019-12-31

Priemonių
sk. proc.

2019 m. birželioliepos mėn.
2019 m. birželioliepos mėn.
2019 m. birželioliepos mėn.
2019 m. birželiorugpjūčio mėn.

Patalpų sk./
remontų sk.
Patalpų
sk./remontų sk.
Kabinetų
sk./remontų sk.
Durų sk.

10 proc. (nuo
bendro
priemonių
skaičiaus)/4
5 proc. (nuo
bendro
priemonių
skaičiaus)
1/1

6.2.1. Virtuvės remontas.
6.2.2. „Judručių“ gr. miegamojo remontas.
6.2.3. Kabinetų remontas.
6.2.4. Pakeisti grupių (12 vnt.) vidaus
patalpų duris.

1/1
2/2
12

