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I SKYRIUS
VEIKLOS PLANO (PROGRAMOS) ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ
2016 m. veiklos programa buvo parengta atsižvelgiant į valstybinę, savivaldybės švietimo
plėtrą, švietimo būklę, išsikeltus metinius įstaigos tikslus ir uždavinius, prioritetus ir priemones
uždaviniams vykdyti. Buvo siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, tenkinti ugdymo(si)
poreikius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityje, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti
švietimui skirtus asignavimus.
2016 m. rugsėjo 1 d. Naujosios Akmenės vaikų lopšelyje-darželyje „Buratinas“ veikė 5
ikimokyklinio ugdymo grupės, iš jų 2 ankstyvojo amžiaus grupės, skirtos vaikams nuo 0 iki 3 metų
amžiaus, grupių darbo laikas – 4 valandos ir priešmokyklinio ugdymo grupė. Ikimokyklinis
ugdymas buvo teikiamas 99-iems ir 13-iems priešmokyklinio ugdymo amžiaus vaikams. Vaikų
lopšelyje-darželyje „Buratinas“ dirba 12 pedagogų, iš jų 7 turi vyresniojo mokytojo kvalifikacinę
kategoriją, 4 metodininko kvalifikacinę kategoriją, 1 – antrą vadybinę kategoriją.
Vaikų lopšelyje-darželyje 2016 m. buvo teikiamos paslaugos 23 specialiųjų poreikių
ugdytiniui, 10 iš jų buvo ugdomi vadovaujantis PPT pažymomis dėl specialiojo ugdymo(si) ir (ar)
švietimo pagalbos skyrimo arba gydytojų rekomendacijomis. Įstaigoje dirba logopedė, turinti
vyresniosios logopedės kvalifikacinę kategoriją.
Įstaiga atvira rajono bendruomenei, bendradarbiauja su 20 socialinių partnerių. 2016 m.
įstaigos veikla buvo vykdoma siekiant gerinti ugdymo proceso kokybę, sudarant sąlygas vaiko
tiriamajai ir kūrybinei veiklai, modernizuojant ugdymo procesą ir pedagogų darbą.
2016 metų uždavinio – „Sistemingai taikyti IKT ir kitas naujas, modernias mokymo
priemones ugdymo procese“ įgyvendinimui įstaigos pedagogai ir specialistai aprūpinti
kompiuteriais, dviejuose grupėse įrengti vaizdo projektoriai. Šiuo metu įstaigos darbuotojai
naudojasi 15 kompiuterių, metodiniu kabinetu, kuriame yra kompiuteriai bendram naudojimui,
interaktyvi lenta, kopijavimo aparatas. Ugdymo procese pedagogai naudojosi interaktyvia lenta,
interaktyviomis pamokėlėmis, kūrė interaktyvių užduočių pateiktis ir taikė jas organizuodami
grupių veiklą, specialiųjų ugdymo(si) poreikių ugdytinių pratybas. 2016 metais buvo pereita prie
pedagogų veiklos planavimo kompiuteriu, kai kurie specialistai perėjo prie dienynų pildymo
kompiuteryje. Pedagogai įgyja vis daugiau patirties dirbdami su IKT: rengia ugdytinių pasiekimų
vertinimus, parengė ikimokyklinio ugdymo programą ,,Besišypsanti vaikystė“, pranešimus
posėdžiams, vaizdo pranešimus tėvų susirinkimams, savo vadovaujamų vaikų lopšelio-darželio
veiklos sričių ir savivaldos grupių planus, protokolus, ataskaitas (Vidaus veiklos kokybės
įsivertinimo, Gamtosauginės mokyklos, Sveikatą stiprinančios mokyklos, Olimpinės kartos
projekto).
Metų uždavinio – ,,Sudaryti sąlygas ugdytinių tiriamajai ir kūrybinei veiklai įstaigos
vidaus ir lauko erdvėse“ parengėme ir įgyvendinome vaikų lopšelio-darželio ,,Buratinas“
Gamtosauginės mokyklos veiklos planą. Už sėkmingą darbą aplinkosaugos srityje ir įvykdžius
Gamtosauginėms mokykloms keliamus reikalavimus mūsų įstaiga tarptautinio Aplinkosauginio
švietimo fondo apdovanota Gamtosauginių mokyklų programos apdovanojimais – Žaliąja vėliava ir
Aplinkosauginio švietimo fondo sertifikatu.
Lopšelio-darželio bendruomenė aktyviai dalyvavo atliekų mažinimo savaitėje. Už
iniciatyvumą ir kūrybiškumą dalyvaujant Europos atliekų mažinimo savaitės renginiuose įstaigai
įteikta Aplinkos ministro Kęstučio Trečioko padėka.
Aktyviai kūrėme tikslingas, estetiškas edukacines erdves, kūrybiškai jas panaudojome
ugdymo procese. Dalyvavome Geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių apžiūroje-konkurse
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2016. Apžiūrą-konkursą inicijavo Švietimo ir mokslo ministerija, organizavo Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo centras. Konkurse dalyvavo Lietuvos ikimokyklinio ugdymo mokyklos,
bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio mokymo įstaigos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklos.
Geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių apžiūros-konkurso nugalėtojais tapo 30 Lietuvos
ugdymo įstaigų. Tarp dešimties geriausių ikimokyklinio ugdymo įstaigų pelnėme nugalėtojo
vardą. Įstaiga apdovanota atminimo lenta „Geriausiai tvarkoma mokyklos edukacinė erdvė
Lietuvoje 2016 m.“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštu, Lietuvos
Respublikos Sveikatos ministerijos padėkos raštu ir dovana.
Įvykus reorganizacijai, vaikų lopšelyje-darželyje atsirado nebenaudojamų patalpų. Šios
patalpos panaudojamos edukacinių idėjų įgyvendinimui, ugdymo proceso gerinimui, ugdymo
kokybės efektyvinimui. Vietoje buvusios bibliotekos, įkurta ,,Vaikų skaityklėlė“, pabaigtas
,,Mažųjų teatro“ edukacinės erdvės apipavidalinimas, laisva patalpa tarp metodinio kabineto ir
,,Mažųjų teatro“ – ugdytinių ,,kūrybinės dirbtuvės“, pradėtas įgyvendinti ,,Mažųjų laboratorijos“
edukacinis projektas. Daug idėjų, sumanymų turime ateičiai vaikų lopšelio-darželio vidaus ir lauko
edukacinėms erdvėms plėsti.
Siekiant įgyvendinti 3-iąjį 2016 metų vaikų lopšelio-darželio ,,Buratinas“ uždavinį –
,,Plėsti paslaugų pasiūlą tėvams, turintiems ikimokyklinio amžiaus vaikų“, nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.
įstaigoje pradėjo veikti pailginto darbo laiko grupė. 2016 m. rugsėjo 1 d. grupę lankė 15 vaikų.
Parengtas pailginto darbo laiko (14 valandų) ikimokyklinio ugdymo grupės darbo organizavimo
tvarkos aprašas. Grupė skirta lanksčiai modeliuoti ir teikti ikimokyklinio ugdymo paslaugas,
pritaikant jas vaikų ir šeimų poreikiams. Šią grupę lanko ugdytiniai, kurių tėveliai (globėjai) dirba
neįprastomis darbo valandomis, pamainomis, slenkančiu grafiku. Pailgintos darbo laiko grupės
veiklos metu organizuojama vaikų meninė, kūrybinė, žaidybinė veikla.
Įgyvendinti vaikų ir jaunimo Olimpinio ugdymo, Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų ir
Respublikinės ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“
programas – tęstinis vaikų lopšelio-darželio ,,Buratinas“ uždavinys. Šių metų kovo mėnesį
Akmenės rajono sporto centre vyko respublikinio ikimokyklinių ugdymo įstaigų projekto „Mažųjų
olimpiada“ I-asis etapas. Tarp keturių Akmenės rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų komandų
tapome nugalėtojais.
Ugdytinių tėveliai kovo 23 dieną vaikų lopšelyje-darželyje „Buratinas“ buvo pakviesti į
paskaitą „Aktualiausios vaikų ligos“. Įstaigoje svečiavosi šeimos gydytoja Neringa Kriščiūnienė,
kuri supažindino tėvelius su dažniausiomis vaikų ligomis, jų simptomais ir plitimo būdais. Buvo
kalbama apie skiepus, pažangiausias naujoves vaikų sveikatos priežiūroje.
Sausio mėnesį vyko 4-os klasės mokinių šaškių varžybos. Buvo išaiškinti 4 geriausieji
šaškininkai, kurie 2016 m. kovo 16 d. Akmenės rajono sporto centre dalyvavo mokinių, gimusių
2005 m. ir jaunesniais metais, Lietuvos mokyklų Olimpinių žaidynių rajoninėse šaškių varžybose ir
užėmė I-ąją vietą. Balandžio 8 d. „Buratino“ šaškininkų ketvertukas dalyvavo Lietuvos mokyklų
žaidynių 1–4 klasių mokinių finalinėse šaškių varžybose Kuršėnuose Pavenčių vidurinėje
mokykloje. Varžybose dalyvavo 31 komanda iš įvairių Lietuvos miestų ir rajonų, užėmėme 13-ą
vietą. Savo rezultatais likome patenkinti. Savo jėgas prie šaškių lentų ikimokyklinio amžiaus
ugdytinai išbandė Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ organizuotose šaškių
varžybose.
Balandžio mėnesį Akmenės rajono sporto centre vyko „Mažųjų olimpiada“ II-asis etapas.
Dalyvavo Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Atžalynas“, Naujosios Akmenės mokyklosdarželio „Buratinas“ bei Mažeikių lopšelio-darželio „Gintarėlis“ ir lopšelio-darželio „Buratinas“
komandos. Mūsų įstaigos komanda tapo nugalėtoja savo rajone ir laimėjo kelialapį į „Mažųjų
olimpiados“ finalą Kaune.
Parengėme ir įgyvendinome Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos priemonių projektų finansavimo atrankos konkurso projektą ,,Judėk, kad
būtum sveikas“. Jo metu suorganizavome visą eilę sportinių renginių ir tarptautinį šokių festivalįkonkursą ,,Pumpurėliai 2016“. Šokių konkursu siekėme aktyvinti vaikų ir bendruomenės judėjimą,
fizinį aktyvumą, stiprinti sveikatą, kultūrinį gyvenimą, gilinti šokio įvairovės pažinimą. Subūrėme
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skirtingų šalių ikimokyklinių ugdymo įstaigų ir pradinių mokyklų vaikus turiningam ir ilgalaikiam
bendravimui. Konkurso dalyviai artimiau susipažino su vis gražėjančiu mūsų miestu, renginių
organizavimo kultūra. Svečių teisėmis šokių konkurse dalyvavo Ventos socialinės globos namų
šokėjai.
Rugsėjo mėnesį priešmokyklinės grupės ugdytiniai, pedagogai ir jų tėveliai dalyvavo
saugaus eismo renginyje „Aš turiu dviratuką“ Naujosios Akmenės miesto stadione, važiavo aplink
jį, įveikė kliūtis ir vaikai, ir tėveliai.
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė G. Bogdelienė diskutavo su vaikais ,,Gyvenk
aktyviai – būk sveikas“. Išleistas stendinis pranešimas bendruomenei apie judėjimo džiaugsmą ir
sveikatą. Sportinės pramogos ,,Judėk kartu su rudenėliu“ metu vaikų lopšelio-darželio ugdytiniai
įstaigos sode skynė obuolius, žaidė judriuosius žaidimus, lenktyniavo estafetėse. Organizavome
Mažųjų konferenciją ,,Ne viskas, kas skanu, tas sveika“. Konferencija buvo skirta Europos sveiko
maisto dienai paminėti. Vaikų lopšelio-darželio ,,Buratinas“ ugdytinių konferencija siekėme: plėsti
ugdytinių žinias apie sveiką maistą, pasidalinti žiniomis apie vaisių ir daržovių naudą žmogui,
ugdyti gebėjimą pristatyti save ir savo darbus, ugdyti nuostatą sveikai maitintis.
Paskutinis mėnesio ketvirtadienis įstaigoje – sveikatingumo diena. 2016 m. spalio 27 d.
visos ikimokyklinio ugdymo grupės išėjo „už darželio ribų“. „Bitučių“ ir „Varliukų“ grupių
ugdytiniai džiaugėsi Naujosios Akmenės vaikų pasaulio grožiu, sportiniais įrenginiais, rudeniška
gamta. Mažieji „Gandriukų“ grupės ugdytiniai apžiūrėjo šalia mūsų vaikų lopšelio-darželio
tvarkomą parką, aktyviai judėjo.
,,Taikyti naujas pedagogų kvalifikacijos kėlimo ir dalijimosi gerąja darbo patirtimi formas“
– uždavinį įgyvendinome inicijavę veiklą ,,Kartu su kolega“. Kartu tarpusavyje dirbant, buvo
suorganizuotos 8 veiklos, parodyta atvira veikla, parengtas teminis pranešimas. Įstaigos pedagogai
dalijosi gerąja darbo patirtimi, mokėsi vieni iš kitų, dirbo komandose, gilino bendrakultūrines,
profesines, bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas.
2016 m. vaikų lopšelio-darželio ,,Buratinas“ ugdytinių pasiekimai:
Akmenės rajono ketvirtų klasių matematikos olimpiadoje Kasparas Kazlauskas užėmė III-ąją vietą
(mokytoja – L. Petkuvienė).
Akmenės rajono ketvirtų klasių matematikos olimpiadoje Justinas Vėlavičius užėmė I-ąją vietą.
Tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2016“ pateko į geriausiųjų dešimtuką (Kasparas
Kazlauskas, Justinas Vėlavičius, Vilius Vitkūnas, Gabija Butniūtė) (mokytoja – L. Petkuvienė).
Akmenės rajono Lietuvos mokyklų žaidynių, šaškių varžybose gimusių 2005 m. komanda iškovojo
I-ąją vietą (vadovė – I. Juzėnienė).
Respublikinio ikimokyklinių įstaigų projekto „Mažųjų olimpiada“ I-ojo etapo nugalėtojai (vadovė –
I. Juzėnienė).
Respublikinio ikimokyklinių įstaigų projekto „Mažųjų olimpiada“ II-ojo etapo nugalėtojai (vadovė
– I. Juzėnienė).
Piešinių konkurse „Atveriu vartus į gamtą“ Vidmantas Mikutis užėmė III-ąją vietą (vadovė – I.
Girdvainienė).
UAB „Mars Lietuva“ organizuotame respublikiniame moksleivių piešinių konkurse „Gyvūnas –
žmogaus draugas“ Leonardas Navickas tapo nominantu (vadovė – I. Girdvainienė).
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II SKYRIUS
ĮSTAIGOS STIPRYBĖS, SILPNYBĖS, GALIMYBĖS, GRĖSMĖ
Privalumai(stipriosios pusės)

Trūkumai (silpnosios pusės)
1. Darbuotojų skaičius sumažėjo dėl
reorganizacijos, darbų krūvis nesikeičia
(papildomų).
2. Neatliktas auditas 2016 m.
3. Kai kurių pedagogių bendravimas su tėvais.
4. Lauko aikštelėse trūksta pavėsinių.
5. Ne visi kolektyvo nariai prisideda prie
sumanytų darbų įgyvendinimo.
6. Darželis ne miesto centre.
7. Kai kurie darbuotojai nepakankami įvaldę
IKT.
8. Per mažas kolektyvas, daug darbų.
9. Nebėra stipraus tėvų komiteto.
10. Nebėra judesio korekcijos pedagogo.

1. Teikiamas platus ikimokyklinio ugdymo
modelių pasirinkimas.
2. Didelė neformaliojo švietimo grupių pasiūla.
3. Kvalifikuoti specialistai.
4. Stipri įstaiga.
5. Vaikai ugdomi visapusiškai.
6. Daug įrengta papildomų erdvių ugdymui.
7. Daug erdvės edukacinių idėjų įgyvendinimui.
8.Gražiausias darželis rajone.
9. Stipri sportinė bazė.
10. Įrengtos grupių lauko aikštelės, daug
įrengimų.
11. Įvairi pedagoginė patirtis (mokykla-darželis,
lopšelis-darželis).
Palankios galimybės

Pavojai, grėsmės

1. Graži, patraukli ir turtinga ugdymo(si)
aplinka.
2. Prie šiuolaikinio gyvenimo ritmo
prisitaikantys pedagogai.
3. Kintantis vadovo požiūris į bendruomenės
gyvenimą.
4. Renovuotas darželis, puiki aplinka, erdvios
patalpos.
5. Įstaigoje suteiktos palankios galimybės
tobulėti.
6. Įvairios neformaliojo švietimo grupės.
7. Grupių modelių įvairovė.
8. Tėvų mokyklėlė (šokiai su kūdikiais,
muzikinės veiklos).
9. Pailginto darbo laiko grupė.
10. Turime laisvų patalpų, galime įgyvendinti
edukacines idėjas.
11. Vienintelis darželis Ramučių mikrorajone.
12. Erdvios patalpos, atskiri miegamieji.
13.Bendravimas su kitomis įstaigomis.
14. Atvyksta šeimos iš kitų šalių, atveda vaikus į
mūsų darželį (Ukrainos, Rusijos).

1. Mažėjantis gyventojų skaičius, tuo pačiu
vaikų rajone ir Naujosios Akmenės mieste.
2. Bedarbystė.
3. Trūksta rajono valdžios kardinalių sprendimų.
4. Mažinamas darbo krūvis, etatai.
5. Tėvų nekompetentingumas (savo
reikalavimais).
6. Netekti darbo.
7. Maži atlyginimai.
8. Mažas gimstamumas.
9. Didelis skaičius darželių.
10. Skurdi šeimų finansinė padėtis.
11. Didėjantis specialiųjų ugdymo(si) poreikių
asmenų skaičius (mieste, bendruomenėje).
12.Neadekvačiai suvokiamos vaikų galimybės
(tėvų lūkesčiai).
13. Specialistų (spec. pedagogo, psichologo)
nebuvimas.
14. Neatvyksta jaunų specialistų.
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ĮSTAIGOS MISIJA
Moderni, šiuolaikiška, priimanti iššūkius ir gebanti prisitaikyti prie sociokultūrinės aplinkos sąlygų,
ugdymo įstaiga.
ĮSTAIGOS VIZIJA
Demokratiška, efektyviai valdoma, nuolat besimokanti organizacija, sveikos gyvensenos
puoselėtoja ir skatintoja, ugdanti aktyvią, kūrybingą, brandžią asmenybę.
MŪSŲ FILOSOFIJA
Vaikas – bręstanti asmenybė, trokštanti įvairios, jam patrauklios veiklos, pažinti ir suvokti save ir
savo galimybes artimiausioje aplinkoje ir pasaulio kontekste.
TIKSLAS
Ugdymo(si) galimybių kūrimas įgyvendinant edukacines idėjas, plėtojant ugdytinių pažintinę,
tiriamąją, kūrybinę veiklą edukacinėse vaikų lopšelio-darželio ,,Buratinas“ vidaus ir lauko erdvėse.
UŽDAVINIAI
1. Kaupti edukacines idėjas ir jas įgyvendinti, plėtojant įstaigos vidaus ir lauko edukacines erdves,
įtakojančias vaikų ugdymo(si) kokybę.
2. Tenkinti ugdytinių saviraiškos poreikius, įgyvendinant neformaliojo švietimo programas.
3.Stiprinti pedagogų komandinį darbą, pasiskirstant darbo grupėse pagal pomėgius, patirtį,
sugebėjimus.
4. Sistemingai tobulinti kvalifikaciją, dalintis gerąja darbo patirtimi su rajono ir šalies pedagogais.
5. Įgyvendinti vaikų ir jaunimo Olimpinio ugdymo, Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų ir
Respublikinės ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“
programas (tęstinis).

LAUKIAMI REZULTATAI:
1. Gerės vaikų lopšelio-darželio ugdytinių ugdymo(si) kokybė;
2. Bus patenkinti vaikų lopšelio-darželio saviraiškos poreikiai:
3. Gerės ugdymo įstaigos veiklos organizavimo kokybė per komandinio darbo patirtį;
4. Tobulės pedagogų profesinės kompetencijos;
5. Sveikatą stiprinanti mokykla – investicija į ugdymą, sveikatą ir demokratiją.
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III. PRIEMONĖS IR VEIKSMAI STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI
Priem
onės
kodas

Priemonės
pavadinimas

1

2

01.01.
01.03.
01.

.

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir
reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. litų)

3
4
5
6
7
ŠVIETIMO, KULTŪROS, JAUNIMO REIKALŲ IR SPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO PROGRAMA Nr. 1

1.Ikimokyklini 1.1. Įstaigos veiklos
o ugdymo
plano parengimas ir
įstaigų veiklos įgyvendinimas.
organizavimas

1.2. Teikti kokybiškas
švietimo paslaugas
saugioje, šiuolaikinius
reikalavimus
atitinkančioje
aplinkoje, gerinant
ugdymo proceso kokybę,
sudarant sąlygas vaiko
saviraiškai ir iniciatyvai,
įtraukiant ugdytinių
tėvus į ugdymo procesą,
kaip lygiaverčius
partnerius.

Vadovaujantis vaikų lopšeliodarželio pedagogų
SSGG ir VVKĮ
išvadomis
parengtas įstaigos
metinis veiklos planas.
Efektyvus
asignavimų
panaudojimas.
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Darbo grupė

2017 m.
sausis

0

Direktorius

2017 m.

0

Finansavi
mo
šaltiniai
8

1.3. Darbo
užmokestis, socialinio
draudimo įmokos.

Direktorius

Etatų skaičius – 26,5 et.
Pareigybės – 32.

2017 m.

201940,0

62561,00
Socialinio draudimo įmokos
1.4. Patvirtinti etatų
sąrašus.

Pagal patvirtintą pareigybių
maksimalų sąrašą.

Direktorius

1.5. Parengti
tarifikacijos sąrašus.

Pagal patvirtintą leistiną
pareigybių skaičių.

Direktorius,
vyriausiasis
buhalteris

2017 m.

0

2017 m.

0

.

8

SB (KR),
MK

1.6. Parengti
pedagoginės veiklos
tvarkaraščius.

Tvarkaraščiai rengiami pagal
Direktorius
2016–2017 m. m. vaikų lopšeliodarželio veiklos planus ir
Higienos normą.

1.7 Sudaryti sutartis su Bus sudarytos sutartys.
naujai atvykusiais tėvais
(globėjais).

.

Direktorius

1.8. Parengti, koreguoti,
tvirtinti įstaigos veiklą
reglamentuojančius
dokumentus.

Dokumentai bus parengti,
pakoreguoti, bus parengtas
įstaigos 2017–2019 m.
strateginis planas.

1.9. Įgyvendinti vaikų
lopšelio-darželio
Sveikatą stiprinančių
mokyklų programą
2015–2019 m. m.

Organizuojama numatyta veikla,
atliktas SSMKĮ.

Direktorius, darbo
grupė

9

Darbo grupė

2017 m.

0

2017 m.

0

2017 m.
05–06

0

2017 m.

0

1.10. Pravesti darbuotojų
instruktavimus saugos ir
priešgaisrinės saugos
klausimais.

1.11. Įstaigos tarybos
veiklos plano
parengimas.

1.12. Mokytojų tarybos
plano parengimas.

Bus pravesti saugos ir
priešgaisrinės ir civilinės saugos
instruktažai.

Direktorius, ūkio
vedėjas

2017 m.
01, 09

0

Bus parengtas vaikų lopšeliodarželio ,,Buratinas“ tarybos
veiklos planas ir įgyvendinimo
ataskaita.

D. Strakšaitė

2017 m.
01, 12

0

Bus parengtas vaikų lopšeliodarželio ,,Buratinas“ mokytojų
tarybos planas ir įgyvendinimo
ataskaita.

Direktorius,
pedagogai

2017 m.
01, 12

0

10

1.13. Atestacinės
komisijos veiklos plano
parengimas.

Atsižvelgiant į įstaigos tarybos,
metodinės grupės, mokytojų
tarybos nutarimus, bus parengtas
atestacinės komisijos veiklos
planas ir ataskaita.

Direktorius

2017 m.
01, 12

0

1.14. Metodinės grupės
plano parengimas.

Bus parengtas metodinės grupės
planas ir įgyvendinamas.

V. Lupeikienė

2017 m.
01, 12

0

1.15. Parengti įstaigos
vidaus veiklos kokybės
įsivertinimo planą.

Bus parengtas įstaigos vidaus
veiklos kokybės įsivertinimo
planas ir įsivertinimo ataskaita.

KVA grupė

2017 m.
01, 11

0

11

1.16. Įvertinti
ikimokyklinio amžiaus
vaikų ugdymo(si)
sėkmingumą.

Bus atliktas ikimokyklinio
ugdymo programos sėkmingumo
įvertinimas, ikimokyklinio
amžiaus vaikų pasiekimai.

Pedagogai

2017 m.
05, 11

0

1.17. Įvertinti
priešmokyklinio amžiaus
vaikų ugdymo(si)
sėkmingumą.

Bus atliktas priešmokyklinio
amžiaus vaikų ugdymo(si)
sėkmingumas, padaryta pažanga.

Priešmokyklinio
ugdymo grupės
pedagogas

2017 m.
05, 11

0

1.18. Įvertinti
neformaliojo švietimo
programų įgyvendinimo
sėkmingumą.

Bus atliktas neformaliojo
švietimo programų
įgyvendinimas, rezultatų analizė.

Neformaliojo
švietimo grupių
vadovai

2017 m.
05, 11

0

12

1.19. Įstaigos pedagogų
Bus vedamos atviros veiklos,
gerosios patirties sklaida. dalijamasi gerąja darbo patirtimi
taikant IKT, gerosios darbo
patirties sklaida rajono
metodiniuose renginiuose, su
socialiniais partneriais,
respublikinės konferencijos
metu.

Pedagogai,
direktorius

2017 m.

0

1.20. Kalendorinių,
valstybinių švenčių
renginių, skirtų Lietuvių
kalbos kultūros metams
organizavimas.

Formuosis ugdytinių
etnokultūriniai, pilietiškumo
pradmenys, bus ugdomas
kalbinis sąmoningumas.

Pedagogai,
direktorius

2017 m.

0

1.21. Įstaigos
pristatymas spaudoje,
virtualioje erdvėje.

Bus formuojamas įstaigos
įvaizdis visuomenėje.

Pedagogai,
direktorius

2017 m.

0
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1.22. Šeimos ir įstaigos
bendruomenės
bendravimo ir
bendradarbiavimo
įgyvendinimas.

Aktyvės tėvų dalyvavimas
įstaigos veikloje, ugdymo
organizavime, edukacinės
aplinkos kūrime.

Direktorius,
pedagogai

2017 m.

0

1.23. Atlikti tėvų
anketinę apklausa vaikų
ugdymo kokybės
klausimais.
1.24. Įstaigos vidaus
veiklos kokybės
įsivertinimas.

Gerės ugdymo(si) kokybė, bus
įgyvendinami tėvų lūkesčiai.

Direktorius

2017 m.
spalis

0

Vidaus veiklos kokybės
įsivertinimas įtakos įstaigos
kaitą.

KVA grupė,
VVKĮ darbo grupė,
VVKĮ ataskaitos
rengimo darbo grupė

2017 m.

0

1.25. Pedagogai atliks
savo pedagoginės
veiklos ir kompetencijų
savianalizę.

Pedagogai kritiškai įsivertins
savo veiklą, numatys
kompetencijų tobulinimo gaires.

Pedagogai,
direktorius

2017 m.
gruodis

0

1.26. Sveikatingumo
dienų organizavimas.

Gerės ugdytinių sveikata,
motyvacija sveikai gyventi nuo
jaunumės.

Pedagogai,
visuomenės
sveikatos priežiūros
specialistas

2017 m.

0
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1.27. Bendradarbiauti ir
plėsti ryšius su
socialiniais partneriais.

Gerės ugdymo kokybė, vietos
visuomenė dalyvaus ugdyme.

Direktorius,
pedagogai

2017 m.

0

1.28. Tęsti akciją ,,Visa
Lietuva skaito vaikams“.

Vaikai ugdysis jiems skaitant
balsu. Suaugusieji domėsis
skaitymo balsu metodika,
didaktika ir praktika. Bus
garantuojama vaiko emocinė
sveikata.

Pedagogai

2017 m.

0

1.29. Tęsti akciją ,,Šeima
skaito vaikams“.
Paskaita ankstyvojo
amžiaus ugdytinių
tėvams „Kaip skaityti
savo vaikui“.

Bus propaguojama skaitymo
kultūra šeimose, keliamas
išsilavinimo bei pilnaverčio
dalyvavimo edukacijos ir
kultūros srityse kompetencijų
lygis, prisidės prie individualios
ir bendros šeimų gyvenimo
kokybės.

Pedagogai,
logopedas

2017 m.

0

1.30. Dalyvauti
Akmenės krašto
muziejaus edukacinės
veiklos programose,
susipažinti su
dendrologine kolekcija,
įkurta A. Čiapo.

Stiprės ugdytinių domėjimasis
krašto istorija, paveldu,
papročiais. Bus įgyvendinamas
tautinės savimonės, gražaus
bendravimo su gamta,
pilietiškumo ugdymas.

Pedagogai

2017 m.

0
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1.31. Ikimokyklinio
amžiaus vaikų ugdomąją
veiklą organizuoti pagal
naujai parengtą
ikimokyklinio ugdymo
programą ,,Besišypsanti
vaikystė“.

Įgyvendinsime ugdymo turinį,
padedantį vaikui tenkinti
prigimtinius, kultūros, etninius,
socialinius, pažintinius
poreikius.

1.32. VGK veiklos plano
parengimas ir
įgyvendinimas.

2017 m.

0

Bus organizuojamos prevencinės Vaiko gerovės
priemonės ugdytiniams, teikiama komisija
specialioji pagalba, numatytas
AMOK priemonių ir krizių
valdymo planas.

2017 m.

0

1.33. Sveikatos
saugojimo ir stiprinimo
2017 m. plano
sudarymas ir
įgyvendinimas.

Gerės ugdytinių sveikata,
sveikatos stiprinimo įgūdžiai.

Visuomenės
sveikatos priežiūros
specialistas,
pedagogai

2017 m.

0

1.34. Įstaigos sanitarinės
būklės įsivertinimas.

Gerės įstaigos sanitarinė būklė
įstaigos bendruomenės sveikata.

Visuomenės
sveikatos priežiūros
specialistas, ūkio
vedėjas

2017 m.

0
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Pedagogai

1.35. Gero mikroklimato
įstaigoje kūrimas ir
palaikymas.

Vaikų lopšelio-darželio
bendruomenės nariai jausis
saugūs, pripažinti ir vertinami,
vyraus pasitikėjimas ir pagarba.

Įstaigos
bendruomenė

2017 m.

0

1.36. Gamtosauginės
mokyklos veiklos plano
parengimas

Ugdysis aplinkosaugos įgūdžiai,
sugyvenimas su gamta.

Gamtosauginės
mokyklos komitetas

2017 m.

0

1.37. Metų uždavinys
Kaupti edukacines idėjas
ir jas įgyvendinti,
plėtojant įstaigos vidaus
ir lauko edukacines
erdves, įtakojančias
vaikų ugdymo(si)
kokybę.

Įkursime Edukacinių idėjų
(įstaigos bendruomenės) banką.

Direktorius

2017 m.

0

Organizuosime ugdytinių veiklą
edukacinėse erdvėse – ,,Vaikų
skaityklėlėje“ ir ,,Mažajame
teatre“.
Įkursime edukacinę erdvę
,,Potėpėlis“ (dailei).

Direktorius,
pedagogai

2017 m.

0

Direktorius,
pedagogai

2017 m.

0
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Stebėjimams, tyrinėjimams,
gyvosios ir negyvosios gamtos
pažinimui įsigysime metodinių
priemonių edukacinei erdvei
,,Mažųjų laboratorija“, tiriamajai
veiklai lauke.
Įrengsime edukacinę erdvę
maisto gaminimui.

1.38. Metų uždavinys.
Tenkinti ugdytinių
saviraiškos poreikius,
įgyvendinant
neformaliojo švietimo
programas.

Direktorius, ūkio
vedėjas

2017 m.

0

Direktorius, ūkio
vedėjas

2017 m.

0

Įkursime edukacinę erdvę lauke
stebėjimams, tyrinėjimui, vaikų
kūrybiniams žaidimams.

Įstaigos
bendruomenė

2017 m.

0

Tęsime projektą „Daržas ant
ratų“

Gamtosauginės
mokyklos darbo
grupė

2017 m.

0

Parengsime įkurtų edukacinių
erdvių aprašus.

Metodinio darbo
organizatorius

2017 m.

0

Tirsime ugdytinių tėvelių
nuomonę apie teikiamų vaikų
lopšelio-darželio neformaliojo
švietimo paslaugų kokybę.

Direktorius

2017 m.

0
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1.39. Metų uždavinys.
Stiprinti pedagogų
komandinį darbą,
pasiskirstant darbo
grupėse pagal pomėgius,
patirtį, sugebėjimus.

Tėveliams pageidaujant,
sudarysime sąlygas
papildomoms mokamoms
neformaliojo švietimo
paslaugoms teikti įstaigoje.
Tęsime mamyčių mokyklėlės
,,Po mamytės sparneliu“
užsiėmimus.

Direktorius

2017 m.

0

Neformaliojo
švietimo grupės
vadovas

2017 m.

0

Tęsime mamyčių mokyklėlės
,,Muzikos takeliu“ užsiėmimus.

Neformaliojo
švietimo grupės
vadovas

2017 m.

0

Pedagogai
Tenkinsime ugdytinių
saviraiškos poreikius ,,Mažajame
teatre“, ,,Kūrybinėse
dirbtuvėlėse“, ,,Potėpėlio“
edukacinėse erdvėse.
Pedagogai laisvanoriškai sudarys Pedagogai
darbo grupes ir komisijas
įstaigos veiklai organizuoti.

2017 m.

0

2017 m.

0

Sveikos ir saugios gyvensenos
veiklą organizuos –
Sveikatinimo darbo grupė.

Pedagogai

2017 m.

0

Gamtosauginės mokyklos veiklą
įstaigoje organizuos
Gamtosauginis komitetas.

Vaikų lopšeliodarželio
bendruomenės nariai

2017 m.

0
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1.40. Metų uždavinys.
Sistemingai tobulinti
kvalifikaciją, dalintis
gerąja darbo patirtimi su
rajono ir šalies
pedagogais.

VVKĮ koordinavimo grupė
vadovaus VVKĮ įstaigoje.
VVKĮ ataskaitos rengimo grupė
parengs įsivertinimo ataskaitą ir
pristatys įstaigos bendruomenei.
Remiantis savianalizių
rezultatais, pedagogai tikslingai
kels kvalifikaciją.

Pedagogai

2017 m.

0

Metodinio darbo
organizatorius

2017 m.

400,00

Tobulinsime pedagogų profesinę
kompetenciją, įvaldant IKT ir
naujų modernių technologijų
taikymą, dalijantis gerąja darbo
patirtimi su įstaigos ir kitų
ugdymo įstaigų pedagogais.

Metodinio darbo
organizatorius

2017 m.

0

Įsigysime priedėlius prie vaizdo
projektorių interaktyvioms
užduotims grupėse.

Ūkio vedėjas

2017 m.

0

Suorganizuosime respublikinę
konferenciją ,,Edukacinės erdvės
darželyje: idėjos, galimybės,
reikšmė vaiko ugdymui(si)“.

Direktorius,
metodinio darbo
organizatorius,
pedagogai

2017 m.

0

Pranešimas „Kaip įvairiose
edukacinėse erdvėse patirti
įspūdžiai įtakoja vaiko kalbos
raidą“.

Logopedas

2017 m.

0
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SB (KR),
MK

1.41. Metų uždavinys.
Įgyvendinti vaikų ir
jaunimo Olimpinio
ugdymo, Lietuvos
sveikatą stiprinančių
mokyklų ir
Respublikinės
ikimokyklinio ugdymo
įstaigų darbuotojų
asociacijos ,,Sveikatos
želmenėliai“ programas
(tęstinis).

Pedagogai ir specialistai tobulins Pedagogai
darbo kompiuteriu įgūdžius
(planavimas, dienynų, tabelių
pildymas, vaizdo pranešimų
rengimas, interaktyvių užduočių
ugdytiniams naudojimas ugdymo
procese, jų kūrimas), dalinsis
gerąja darbo patirtimi.
Bus įgyvendinamas 2017 m.
Sveikatinimo darbo
Olimpinio ugdymo planas.
grupė

2017 m.

0

2017 m.

0

Dalyvausime LTOK projekte
,,Olimpinė karta“.

Sveikatinimo darbo
grupė

2017 m.

0

Įgyvendinsime Lietuvos sveikatą
stiprinančių mokyklų programą
2015–2019 m. m.

Sveikatinimo darbo
grupė

2017 m.

0

Dalyvausime respublikinės
ikimokyklinio ugdymo įstaigų
darbuotojų asociacijos
,,Sveikatos želmenėliai“
renginiuose.

Sveikatinimo darbo
grupė

2017 m.

0
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1.42. Aprūpinti
pirmosios pagalbos
teikimo rinkiniais,
medikamentais.
Darbuotojų sveikatos
patikra.
1.43. Užtikrinti lankstų
šeimų poreikių
tenkinimą ir turimų
patalpų tinkamą
panaudojimą.
1.44. Praturtinti
ugdymo(si) aplinką
naujomis ugdymo
priemonėmis, žaislais.
Įsigyti spaudinių,
reikalingų vaikų
kokybiškam ugdymui.

Dalyvausime tarptautinėje
ankstyvosios prevencijos
programoje „Zipio draugai“.

Metodinio darbo
organizatorius

2017 m.

100,00

Tęsime ,,Pienas vaikams“ ir
,,Vaisiai mokykloms“
programas.

Visuomenės
sveikatos priežiūros
specialistas

2017 m.

0

Dalyvausime Akmenės rajono
savivaldybės visuomenės
sveikatos rėmimo specialiosios
programos priemonių projektų
finansavimo atrankos konkurse.
Siekiant užtikrinti sveikatos
priežiūrą, sudaryti sąlygas
pirmosios medicinos pagalbos
suteikimui.

Sveikatinimo darbo
grupė

2017 m.

0

Visuomenės
sveikatos priežiūros
specialistas

2017 m.

130,00

SB (KR)

Įsteigti ankstyvojo amžiaus
grupę.

Direktorius,
vyriausiasis
buhalteris, ūkio
vedėjas

2017 m.

21943,00

SB (KR)

Tikslų ir uždavinių
įgyvendinimui įsigysime
ugdymui reikalingų spaudinių ir
ugdymo priemonių.

Metodinio darbo
organizatorius, ūkio
vedėjas

2017 m.

1800,00

MK
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MK

1.45. Racionaliai
panaudoti energetinius
išteklius, užtikrinant
įstaigos funkcionavimą ir
saugumą, pagerinti
darbuotojų darbo
sąlygas. Aprūpinti
darželio aplinką,
užtikrinant
bendruomenės poreikius.

Šildymas, elektra, elektros
Direktorius, ūkio
paslaugos, vanduo, buitinės
vedėjas, vyriausiasis
atliekos, prietaisų patikra,
buhalteris
dezinfekcija, pastato draudimas,
gesintuvai, kopijavimo kasečių
pildymas, šilumos ir vandens
sistemos priežiūra, hidrauliniai
bandymai, kompiuterinės įrangos
remontas. Bus teikiamos
kokybiškos paslaugos. Įsigysime
du kompiuterius.
Bus naudojamasi 2 telefonais,
internetine prieiga, užtikrinama
skalbinių švara, prenumeruojami
leidiniai, aprūpinama ūkinėmis
prekėmis, higienos priemonėmis,
kanceliarinėmis priemonėmis.
Remontuojami sanitariniai
mazgai, vykdomi apdailos
darbai, patalpų remontas.

2017 m.

1.46. Komandiruotės.

Transporto, apgyvendinimo
išlaidų ir dienpinigių
išmokėjimas.

Vyriausiasis
buhalteris

2017 m.

200,00

SB (KR),
MK

Direktorius, ūkio
vedėjas

2017 m.

45000,00

SB (KR)

Direktorius, ūkio
vedėjas

2017 m.

10242,00

SB (KR),
MK
SB (KR)

1.47. Ilgalaikio
materialiojo turto
einamasis remontas.
1.48. Vaikų saugumo
užtikrinimas.

Vamzdynų remontas.
Vaikų lauko žaidimų aikštelių
dangos įrengimas.
Naujos segmentinės tvoros
įrengimas.
23

32730,00

SB (KR)

12000,00

1.49. Vaikų maitinimas.

Iš viso

02.01.
01.10.
08.

Tinkamo ir kokybiško maitinimo
užtikrinimas, maisto kontrolė.

Vyriausiasis
buhalteris,
visuomenės
sveikatos priežiūros
specialistas

2017 m.

33400,00

SB (KR),
BĮP

SB (KR),
BĮP, MK
SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO IR SKURDO, BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO IR SVEIKATOS
PROGRAMA Nr. 2
Nemokamo
1.50. Mažinti vaikų
Nemokamo maitinimo
Vyriausiasis
2017 m.
2000,00
SB (KR),
maitinimo
lopšelio-darželio
priešmokyklinio amžiaus
buhalteris,
BĮP
priešmokyklin ugdytinių socialinę
ugdytiniams organizavimas.
buhalteris,
ės grupės
atskirtį, kaip
visuomenės
ugdytiniams
nemokamą maitinimą.
sveikatos priežiūros
organizavimas.
specialistas
417610,00

Administravimo išlaidos.
Darbuotojas /vnt/1, darbo
užmokestis ir socialinis draudimas.

Iš viso

Vyriausiasis
buhalteris,
buhalteris,
visuomenės
sveikatos priežiūros
specialistas

2017 m.

100,00

3190,00
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SB
(deleg)

SB (KR),
BĮP, SB
(deleg)

05.01.
03.05.
07.

Socialinės
infrastruktūros
palaikymas ir
plėtojimas.

INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMA Nr. 5
Viešųjų darbų
Dalyvauti viešųjų darbų
Direktorius, ūkio
2017 m.
programos
programos įgyvendinime,
vedėjas
įgyvendinimas.
teritorijos tvarkymo, apželdinimo
ir želdinių priežiūros darbams.

Iš viso

0

0,00
_____________________
IV. Priedai:
1. Mokyklos tarybos posėdžiai;
2. Mokytojų tarybos posėdžiai;
3. Metodinės veiklos planas;
4. Visuotiniai darbuotojų susirinkimai;
5. Atestacinės komisijos veiklos planas;
6. Veiklos kokybės įsivertinimo planas;
7. Vaiko gerovės komisijos planas;
8. Kvalifikacijos tobulinimo planas;
9. Pedagoginės priežiūros planas;
10. Renginių organizavimo planas.
11. Turto ir lėšų valdymo, ūkinės veiklos organizavimo planas;
12. Sveikatos priežiūros planas.
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SB
(deleg)

PRITARTA
Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio
„Buratinas“ tarybos 2017 m. sausio 4 d.
posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. 1)

SUDERINTA
Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų
ir sporto paslaugų teikimo programos koordinatorius
Vytautas Juozapavičius
......................................
(data)
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