VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“
2020 METŲ VEIKLOS PLANAS
MISIJA
Gyvenimo kokybės gerinimas Vilkaviškio rajone, sudarant sąlygas visapusiškam tobulėjimui.
STRATEGINIS TIKSLAS
Kurti iniciatyvią visuomenę, užtikrinant ugdymo programų įvairovę ir diegti pažangų kokybišką
valdymą, mažinant administracinę naštą.
STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS
Žinių visuomenės plėtros programa.
2019 METŲ VEIKLOS APŽVALGA
Žinių visuomenės plėtros programoje atsižvelgiama į Valstybinės švietimo strategijos
2013-2022 bei Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ nuostatas. Programa apima
neformalųjį švietimą (ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas). Įstaigos veikla planuojama,
atsižvelgiant į Vilkaviškio rajono savivaldybės strateginį veiklos planą, įstaigos strateginį planą,
darželyje atlikto veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus.
Lopšelyje-darželyje
veikia šešios grupės: dvi lopšelio, 3 darželio ir viena
priešmokyklinio ugdymo grupės, kurias lanko 113 vaikų.
Darželyje dirba 31 darbuotojas, iš jų 16 pedagogų, iš kurių trys - pagalbos mokiniui
specialistai, tai psichologas, socialinis pedagogas ir logopedas. Vienuolika auklėtojų įgiję
vyresniosios auklėtojos kvalifikacinę kategoriją, trys auklėtojos kvalifikacinę kategoriją.
Pedagogai vidutiniškai penkias dienas per metus dalyvavo kvalifikacijos kėlimo
kursuose. Vienas seminaras organizuotas įstaigoje. Pedagogės grupėse stebi vienos kitų veiklas,
ieško naujų metodų ir būdų veiklai organizuoti.
Siekėme rezultatų atvirais ir patirtiniais pasiekimo būdais. Su vaiko pažangos ir
pasiekimų vertinimais supažindinome tėvus, atsižvelgdami į vaiko patirtį ir raidą, planavome
veiklą. Ypatingą dėmesį skiriame socialiniam emociniam ugdymui. Priešmokyklinio ugdymo
grupėje į ugdymą integruojama socialinė emocinė programa „Laikas kartu“, vienoje ikimokyklinio
amžiaus grupėje dirbama su Kimochi programa. Kitos grupės integruoja darželio darbo grupės
sukurtą socialinių įgūdžių programą „Aš ir mes“. Priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai susipažino su
mokykla ir pirmų klasių mokytojomis, kad jaustųsi saugiau mokykloje. Psichologė auklėtojų
padėjėjas supažindino su vaiko amžiaus raidos ypatumas, diskutavo apie įvairias situacijas ir kaip
elgtis vienu ar kitu atveju.
Skatinome sveiką gyvenimo būdą saugioje ekologinėje aplinkoje. Dvi grupės
dalyvauja respublikiniame projekte „Sveikatiada“, vyksta sporto šventės, kuriose dalyvauja visa
bendruomenė (dalyvavo 30 proc. tėvų), taip pat vyko šokio diena, kurioje dalyvavo visi ugdytiniai
ir darbuotojai. Siekiame, kad nuo pat mažens vaikai išmoktų tausoti gamtos išteklius, saugotų
gamtą, rūšiuotų atliekas. Darželyje sukurtos lauko edukacinės erdvės, kuriose vaikai gali stebėti
augalus bei vabalus.

Įgyvendinome uždavinį, puoselėti lietuviškąją tapatybę, tautos tradicijas ir papročius.
Organizavome projektą „Mano Kybartai“. Šio projekto metu vyko ekskursijos po gimtuosius
Kybartus, ugdytiniai lankėsi pasienio poste, muitinėje, geležinkelio stotyje ir kituose objektuose. Po
to vyko akcija „Mažasis architektas“, kurio metu buvo gaminami iš kartono dėžių pastatai, iš jų
koridoriuje buvo eksponuota J. Basanavičiaus gatvė. Vyko valstybinių švenčių paminėjimas. Didelį
dėmesį skyrėme gimtajai kalbai. Vyko seminaras „Skaitymo skatinimo metodai ir priemonės“.
Parengta „Vaiko etninio ugdymo programa“, kuri integruojama į ugdymo procesą. Vyko adventinės
vakaronės. Dvi grupės šias vakarones organizavo „Virbalio vartuose“, kur vaikai dalyvavo duonutės
kepimo programoje. Tautos tradicijas puoselėjome Užgavėnių šėliojimo metu, Kaziuko mugės metu
vaikai susipažino su amatais, patys konstravo, gamino ir demonstravo savo gamybos darbelius.
Inicijavome ir organizavome projektą „Mano knyga“, kuriame dalyvavo rajono ikimokyklinės
įstaigos.
VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS 2019 M.
Lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-267 patvirtinta
Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika.
Atliktas visuminis įsivertinimas. Įsivertinime dalyvavo 16 pedagogų.
Pagal balų pasiskirstymą aukščiausiu ketvirtu lygiu 66 % respondentų vertina veiklos
sritį „Ugdymosi aplinkos“. Vertinime atsispindi, jog darželis ir jo aplinka yra estetiški, vaikų darbai
puošia patalpas. Surinkę po vieną – du balus ir įvertinti antru lygiu rodikliai „Mokymasis ne
mokykloje“, kaip įvardina detalusis rodiklio aprašymas t.y., nepakankamai naudojama mokyklos
teritorija ugdymui. Žemiausiai įvertinta sritis, sudaranti 53,5 % - „Rezultatai”.Respondentai teigia,
jog mokykloje sistemingai aptariami ugdytinių pasiekimų rezultatai. Mokytojai įvaldę įvairius
vertinimo būdus. Vaikų ugdymosi pasiekimai atitinka programose keliamus tikslus ir uždavinius.
Trečdalis pedagogų trečiu lygiu įvertino rodiklį „Mokinio pasiekimai ir pažanga“, tai reiškia, kad
vaiko amžiui atitinkantys pasiekimai nėra optimalūs, ugdymosi uždavinius planuoti atsižvelgus į
vaiko patirtį, pasiekimų lygį. Dar didesnį dėmesį turime kreipti į rodiklį „Orientavimasis į mokinių
poreikius“. Du respondentai pagalbą mokiniui vertina antru lygiu. Pagal detalų rodiklio aprašymą
„Mokykloje aiškiai nesusitarta dėl paramos ir pagalbos teikimo mokiniams tvarkos, pedagogai
nežino kada gali kreiptis į specialistus pagalbos, todėl laiku ir ne visuomet teikiama pagalba.
Išvados:
 Mokytojai įvaldę vertinimo strategijas ir būdus, kuriuos naudoja kiekvieno vaiko
išgalių gilesniam pažinimui.
 Pedagogai vertina savo veiklą, numato būtinas profesinio tobulėjimo sritis.
 Susitarti dėl pagalbos teikimo vaikui tvarkos.
 Ugdymui išradingai pritaikyti mokykloje esančias erdves.
 Įtraukti tėvus į vaikų ugdymą(si) įvairiomis formomis.

PRIORITETAS
Vaiko emocinė gerovė.

Tikslas – siekti ugdymo kokybės stiprinant mokyklos bendruomeniškumą bei įtraukiant
tėvus į ugdymo procesą.
Uždaviniai:
1. Stiprinti socialinę emocinę bei fizinę sveikatą, teikti švietimo pagalbą.
2. Siekti vaiko ūgties ugdymą(si) stimuliuojančioje aplinkoje.
3. Telkti bendruomenę, formuojant įstaigos kultūrą.
4. Siekti asmeninio tobulėjimo mokantis, dalijantis patirtimi, refleksuojant.
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