
PRITARTA
Kauno r. Girioniq drZelio
Tarybos 2021-01-ll
Protokolo Nr. 2

KAUNO R. crRrONrtJ DARLnnto
2021 M.

METINIS
VEIKLOS PLANAS

2021m.
Girionys



4

r. IVADAS

Veiklos planas 2021 metar";ts parengtas vadovaujantis valstybine Svietimo strategija 2013-2022

m., Girioniq darZelio strateginiu planu 2019-2022 metams, 2020 m. veiklos plano igyvendinimo
rezultatais.

Veiklos plan4 parenge, direktoriau s 2020-12- 1 7 isakymu Nr. I .3 . V- sudaryta darbo grupe.

Ekonominiai, socialiniai ir aplinkos iS5iikiai skatina keisti poZiUri i ugdymo(si) poreikius ir jq
realizavimo galimybes. Moderniai Svietimo institucijai keliamas aktualus uZdavinys, iveikti Svietimo

sistemos inercij4, pertvarkant tradicinius ugdymo(si) organizavimo bUdus i lanksdius, atitinkandius

Siuolaikinius ugdymo(si) tikslus ir technologrjq lygi, tinkamus kiekvieno asmens mokymuisi vis4

gyvenim4.

Ikimokyklinio ugdymo istaigai svarbi uZduotis yra sudaryti kiekvienam vaikui jo anZh4, interesus,

gebejimus atitinkandias ugdymo(si) aplinkas, kurios igalintq ji nuolat pletoti kompetencijas taip, kad
jis galettl sekmingai tgsti mokslus pirmoje klaseje.

Girioniq darlelyje veikia penkios grupes, viena - prie5mokyklinio ugdymo grupe, 4 -

ikimokyklinio ugdymo grupes. I5 jq vienoje,,PeledZiukq" grupejataikoma lauko pedagogika. Grupg

lanko vaikai nuo 3-6 metq vaikai. {staig4 lanko du vaikai, turintys didelius specialiojo ugdymo

poreikius bei neigalumus. DarZelyje teikiama logopedo pagalba, kuri4 gauna 33 vaikai.

fstaigoje dirba 29 darbuotojai: direklorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 11 mokytojq,

logopedas, 2 mokytojo ppdejejai, dirbantys su vaiakais, turindiais kompleksinirl raidos sutrikimq,

ukvedys, sekretorius, sandelininkas, dietistas, maisto ruo5imo darbuotojai, 5 mokytojq padejejos,

plinko s darbininkai, viesuomenes sveikatos prieZiiiro s specialiste.

[staiga turi higienos pasq, i5duot4

DarZelio veikla vykdoma planingai. Parengtas 2019-2022 metq strateginis planas. Rengiami

metiniai planai. Finansiniai veiklai vykdyti kiekvienais metais rengiami biudZeto, mokinio krep5elio,

edukaciniq leiq, paramos ir labdaros le5q panaudojimo planai, s4matos, kuriuos tvirtina steigejas.

Ugdymas vyksta vadovaujantis,,Girioniq darlelio ikimokyklinio ugdymo programa'.,

,,PrieSmokyklinio ugdymo bendrqja programa", Kimochis ikimokyklinio ugdymo programa, lauko

,,PeledZiukq" grupds programa.

Vadovaujantis ,,Ikimokyklinio amZiaus vaikq pasiekimq apra5u", du kartus per metus vertinami

vaikq pasiekimai. Jqrentltatai naudojami planuojant ugdqiE veikl4.

il. 2020 M. VETKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

PRIORITETAI

1. Kokybi5kq ugdymo paslaugq teikimas.

2. DarZelio bendruomenes nariq komandinio darbo igtdZiq tobulinimas.

TIKSLAS. Veiklos kokybes gerinimas, taikant inovatyvius ugdymo metodus, bei

tobulinant darZelio bendruomenes nariu komandinio darbo ieldZiu.
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uZu,q.vrNtLt:
1. Taikyti SEU programas, uZtikrinant vaikq emocinio intelekto ugdym4 (Kimochis,

Zipis).
2. Efektyvinti vaikq paZangos ir pasiekimq vertinim4, fiksuojant informacinemis

komunikacinemis priemonemis.

3. Skatinti vaikrl prigimtinius, paZinimo ir savirai5kos poreikius sportinemis, meninemis,
kalbinemis priemonemis bei naujomis vaikq ugdymo tendencijomis.

4. Stiprinti s4veik4 tarp bendruomenes nariq, mokytojq ir tevq, uZtikrinant motyvuot4
komandini bendradarbiavim4.

5. Turtinti ir modemizuoti materialingbazE, atnaujinant vidaus ir lauko erdves.

Rezultatai ir rodiklaiai.
AtsiZvelgiant i darZelio bendruomenes pladiojo veiklos kokybes isivertinimo (atlikto 2020

11 08 d.) rezultatus tikslas igyvendintas sekmingai (pasiektas rezultatas bendruomenes ivertintas
labai gerai).

Taikant socialinio - emocinio ugdymo (SEU) programas uZtikrintas vaikq emocinio
intelekto ugdymas ir sekmingai organintotos veiklos:

o 3 grupes dalyvavo Respublikineje, draugiSkoje socialinio - emocinio ugdymo (SEU)
olimpiadoje ,,Dramblys 2020" 2020 03 02 - 2020 03 06, kuriq metu buvo ugdomos 5

pagrindines socialines emocinds kompetencijos (savimone, savitvarda, socialinis
s4moningumas, tarpusavio santykiai, sprendimq priemimas). Mokytojos pastebejo, kad vaikai
labiau reaguoja i draugo nuotaik4, emocijas. I5moko paguosti, ieskoti iSeidiq, pritaikyti
prakti5kai igytas Linias Zaidimuose, tarpusavio bendravime.
o 3 grupes dalyvauja tarptautinese vaikq emocinio intelekto ugdymo programose

,,Kimochio', ,,Zipio draugaioo. Dalyvavimas programose suteikia galimybg tobulinti ugdymo procese

reikalingas socialing, socioedukacing bei mokiniq motyvavimo ir paramos jiems kompetencijas.
Programoje dalyvauja 55 vaikai.

o 4 grupiq vaikai dalyvavo Respublikiniuose projektuose ,,Sveikatiada'o, ,,Lietuvos maZqiq

Zudynils", kurie pagerino ugdytiniq sveikos gyvensenos igUdZiq ugdym4(si) tradicineje ir
netradicinej e aplinkoj e.

oVykdomi tarptautiniai e-Twining projektai ,,Bzzzbzzzbzzz the bee fliesoo, ,,Ie5kokime,

iZiebkime, ne5iokime", ,,Mano mylimq pasakq personaZai ". Pagerejo ugdytiniq paLinrmo, menines

kompetencijq gebejimai. Buvo pletojami tarptautiniai rySiai, bendradarbiaujama su kitq 5a1ir1

ikimokyklinemis istai gomis, dalij amasi ger 41a patirtimi.
Prie5mokyklinio ugdymo grupes mokytojos parenge ir organizavo bei Siuo metu vykdo tarptautini e

-Twining projekt4 ,,Ziemos lentyna". Projektu susidomejo ir i jo vykdym4 isitrauke 4 Turkijos
dafieliaiir 22Lietuvos darZeliai. Si patirtis itakoja ugdymo proceso kait4 ir ugdytiniq gebejimus bei
pasiekimus. Projektine veikla, grista tarptautine partneryste, padare dideli poveiki darlelio veiklos
tobulejimui ir kaitai per ugdymo proceso dalyvius - mokytojus ir ugdytinius.

Sukurta vaiko raid4 stimuliuojanti aplinka. Organizuotos Sios veiklos:

[steiSa I lauko grupe. Pastatytas lauko grupei namelis-pavesine, irengtas amfiteatras, lauko grupes

ap5vietimas, irengta lauko grupei WC, prausykla, virtuvele, atlikti santechnikos darbai, suremontuota
i5trupejusi dulelio lauko siena. [kurtagrupe leido priimtipapildomai 15 vaikq. fkurtas amfiteatras
leido suburti bendruomeng, ivairioms veikloms, Sventems, naujq tradicijq kiirimui.



{

Nuo 2020 09 01 d. pradeta teikti ikimokyklinio amZiaus vaikq prieZiuros paslauga 5 vaikams pagal
Seimos darZelio modeli. Papildomai patenkintas 5 Seimq poreikis del vaikq prieZitiros, kriq vaikai
nepateko i Girioniq dar1eIi. kurios pagrindinis tikslas panaudojant

o Parengta ir patvirtinta ,,PeledZiukq" lauko grupes programa, kurios pagrindinis tikslas
panaudojant patirtiniugdym4 natiiralioje aplinkoje, lavinti visapusi5kas, prigimtines vaiko galias.

o Parengtas ir patvirtintas ,,Mi5ko dailes studijos" apra5as. ,,Mi5ko dailes studijos" apra5as

suteikia galimybg netradicineje lauko aplinkoje i5reik5ti savo meninius gebejimus, skatina vaikq
savirai5k4, mokytojams suteikia iniciatyv4 ie5koti naujq netradiciniq meninio ugdymo formq, biidq.
Bendruomene turi galimybg isitraukli i vykdomas menines veiklas.

oParengta ir pristatyta konkursine programa Lietuvos vaikq ir moksleiviq TV konkursui

,,Dainq dainele", kuriame dalyvavo darLelio ugdytine, ji buvo atrinkta i antrq konkurso etap1.Tai
paskatino ugdyting mokytis muzikos mokykloj e.

Sustiprinta s4veik4 tarp bendruomends nariq, mokytojrl ir tevq, uZtikrinant motyvuot4
komandini bendradarbiavim4. Organizuotos veiklos :

oPublikuoti straipsniai vaikq Lurnale apie gamt4 ,,Lutut0" Nr. 189 (2020 m. Nr. 12) ,,Kur
dingo miegapeles uodega arba k4 veikia Girioniq darZelio vaikai", Kauno r. NaujienlaiSkyje Laukiniai

,,PeledZiukq" grupes nuotykiai, Delfi ,,Pandemija paskatino kurti lauko grupes". Pagerejo istaigos

ivaizdis, darZelio bendruomenes nariai didZiuojasi savo istaiga, pagerejo dafielio mikroklimatas,
atsirado nauj o s tradicij o s, inovatyvios, itraukiosio s ugdomosios veiklo s.

o {staigoj e rengti ir igyvendinti edukaci rnai, paiintiniai proj ektai ,,Drugelio spamuose ateina

rudendlis", ,,Meil6 Tevynei maloj Sirdeleje", ,,Nuo seklyes iki gelytes", ,,Zvercliai ir pauk5teliai

iiemq" ir kt., kuriose ugdytiniai igijo Zim4,patobulino socialinius ,paiintinius, meninius, bendravimo
ir kt. gebejimus.

o 8 Mokytojai kvalifikacii4 kele seminaruose, mokymuose, (16). Patobulintos profesines bei

specialiosios kompetencijos, mokin\4k palangos vertinimo, ugdymo aplinkq ktrrimo kompetencijos.
Seminaruose igytos Zinios panaudotos praktikoj e.

3 popietes su psichologe ,,Paiinkime jausmus". Praktinese popietese dalyvavo 4 grupiq vaikai,
100 % mokytojq. Igytas Zimas vaikai, molgrtojai pritaiko udomosiose veiklose, bendraudami

tarpusavyje, dalindamiesi patirtimi.
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ilI. SSGG ANALIZE

IV. VEIKLOS TT]RINYS

I PRIORITETAS - Kolrybi5kq ugdymo paslaugq teikimas.

1. Tikslas. Gerintiugdymo(si), individualizavimo kokybg,vertinant vaiko paiangqir
pasiekimus.
UZdaviniai: l. 1. Taikyti inovatyvius, itraukius ivaik4 orientuotus ugdymo metodus,

priemones ir vertinimo btdus.
1.2. Kurti patyriminiu ugdymu grist4 aplink4, kurioje vaikas visapusiSkai

ugdytusi.
1.3. Skatinti aktyviau taikyi, informacines technologijas ugdymo procese.

Stiprvb6s Silnnvb6s
o Elektronine sistema,,Musq darlelis"

naudoj asi mokytojai, specialistai.
. Tikslingas, vaikq pasiekimais gristas ugdymo

turinio planavimas.
o fsteigta I lauko grupe.

. Sukurta vaiko raid4 stimuliuojanti aplinka.

o Parengta ir patvirtinta,,Peled1iukq" lauko
grupes programa.

o fstaiga neturi socialinio, spec. pedagogo,
psichologo.

. Socialine,psichologine pagalbateikiama
nepakankamai koordinuotai.

o Mokytojams truksta Ziniq
indentifikuoj antspecialiuosius vaiko
ugdymosi poreikius bei socialines pagalbos
btrtinybg.

. Nera sales vaikq frzinto aktyvumo
ooreikiams tenkinti.

Galimvbds Gr6sm6s
o Ekologines sampratos ugdymas.
. Spec. pedagogo, psichologo pareigybes

isteigimas.
. Mokytoiq lyderystes skatinimas.
o ,,PeledZiukq" lauko grupes programa kurios,

pagrindinis tikslas panaudoj ant patirtini
ugdym4 naturalioj e aplinkoje, lavinti
visapusi5kas, prigimtines vaiko galias.

. Daugeja vaikq su spec. ugdymo(si)
poreikiais, elgesio ir emocijq sutrikimais.

. Teve uZimtumas bei patirties stoka, ugdant
vaikus.

. Teve nepakankamas bendradarbiavimas su

mokytoj ais, specialistais.

Priemonds Laikas Atsakinsas Iitekliai Laukiamas rezultatas
l.1.Tailcfii inovat orientuotus ugdymo metodus, priemones ir vertinimo biidus
I . 1 . 1 . Seminarai/mokymailkursai
mokytojams, palangos ir pasiekimq
vertinimo, ugdomojo proceso
indivi duali zav imo, inovatyviq
ugdymo metodq taikymo aspektais.

Nuolat Direktorius,
direktoriaus
pavaduotja
ugdymui

MK
kvalifikacijos
tobulinimo
leSos

95Yomokytojq igytas
Linias naudoja
kokybi5kam paZangos ir
pasiekimq vertinimui
bei rezultatus naudoja
ugdymo kokybei
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turtinamas inovatyviais i vaik4
orietuotais ugdymo metodais, IKT
priemonemis.

1. l.2.Ugdomasis procesas Direktorius,
direktoriaus
pavaduotja
ugdymui,
mokytojai,
pagalbos
vaikui

Ugdymo
le5os,

Zmogi5kieji
istekliai

75 % mokytojq
ugdomajame procese
taiko inovatyvias i
vaik4 orietuotus
ugdymo metodus,IKT
priemones.

,,Vaikq pasiekimq ir paZangos
vertinimo metodai ir priemones
ugdom4i ame procese,.,,,Vaikq
individualiq ugdymo(si) poreikiq
tenkinimo galimybiq numatymas
planuojant veikl4 ir jq realizavimas
ugdomojoje veikloje.., IKT ir kitq
SiuolaikiSkqugdymo(si) metodq ir
priemoniq taikymas ugdymo
procese".

1. 1.3. Ugdomosios veiklos
prieZitra:

Visus
metus,
pagal
parengt4
ugdomosi
os veiklos
plan4

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotja
ugdymui

95Yo pedagogq vykdo
krypting4 ugdomojo
turinio
individualizavim4ir
vaiko ugdymo(si)
poreikiq tenkinim4,
taikant i vaikq
orientuotus ugdymo
metodus, priemones,
btdus.
Sistemingai vykdomas
vaikq pasiekimq ir

dalinimasis gerqa patirtimi
ugdomojo turinio planavimo,
individuali zavimo, paZango s
vertinimo tobulinimo klausimais.

1.1.4. Mokytojq konsultavimas ir Nuolat Metodine

9ruPe,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Zmogi5kieji
iStekliai

3-4 metodines grupes
susitikimai per metus,
siekiant tobulinti,
ugdymo planavim4IU
ir PU amZiaus vaikq
paZangos ir pasiekimq

l. 1.5. Mokytojq konsultavimas,
metodine pagalba, siekiant
auk5tesnes kvalifi kacines
kategorijos.

Paga)
numatyt4
mokltojq
ir pagalbos
mokiniui
specialistq
atestacijos

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotja
ugdymui

Du mokyojai igijo
auk5tesng
kvalifikacing
kategorij4.

1.2. l.Seminarai, mokymai, skirti
mokytojams STEAM ugdymo
metodq taikymas ugdom4iame

Direktorius,
pavaduotja
ugdymui

MK
kvalifikacijos
tobulinimo
le5os

1.2.2. Projektai ekologij os, gamtos
saugojima tema, pletojant
partnerystes ry5i su Kauno mariq
regioninio parko direkcija.

BalandZio
geguZes

men.

Direktorius,
pavaduotja
ugdymui

Suorganizuota
nemaZiau, kaip du
projektai, iSvykos
ekologijos, gamtos
saugojimo tema.
Diskusioja su projekto
partneriu. Dalyvauja
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1 .2.3.Taikomi inovatyvUs ugdyrno
bUdai, metodai, ir priemones,
skatinant itraukqji ugdym4
kuriamas i vaikq ugdymo(si)
rezultatus orientuotas ugdymo
turinys.

Direktorius,
pavaduotja
ugdymui

Ugdymo
leSos,

ZrnogiSkieji
iStekliai

Trijose grupese
pritaikytos ugdymo
turinio inovacijos ir
pasidalinta su projekto
partneriu.
Nemaiiau kaip2
i5pletotos STEAM
veiklos, taikomi lauko
pedagogikos
elementai,
organizuojama aktyvi
sportine veikla.
Sukurta naujq

| .2.4. U Ztil<rinamas vaikq
saugumas ugdymo procese,
gerinant lauko edukacines erdves.

BalandZio,
geguZes

men.

Direktorius,
pavaduotja
ugdymui

Ugdymo
leSos,

Zmogi5kieji
iStekliai

Atnaujinta I ugdymo
grupes edukacine
erdve.

{rengta lauko
tyrinejmo, bandymq,

II PRIORITETAS - Darlelio bendruomends narig komandinio darbo igtidZiq tobulinimas.

Tikslas. Kurti nuolat besimokandiq iniciatyvi4 bei darniQ bendruomeng.
Uidaviniai: 2.1. Tobulinti mokytojq savgs isivertinimo budus, formas, stiprinti mokytojq

kompetencijas.
2.2.ugdyri bendruomenes nariq sveikos gyvensenos nuostatas, gebejimus ir

igudZius.

2. Tikslas. Kurti nuolat besimo

stiprinti mokytoiu kompetenciias.
2.1.1. Atnaujinta mokytojq rt"gt BalandZio

men.
Pavaduotja
ugdymui,
mokytojq
metodines
grupes
pirminke

100 % mokytojq
tikslingai save

isivertina, pateikia
i5vadas apie sekmes
prieZastis ir
probleminius
klausimus,
apibendrina

2.1 .2.Mokytoj q, specialistq apvilioj o Direktorius,
pavaduotja
ugdymui

60 % mokytojq
patyre profesing
sekmg. Pasidalino
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2. I .3._ Suorganizuota mokytojq
metodine diena pasidalinti gerqa
patirtimi apie integruotas STEAM
veiklas, lauko pedagogikos
elementus taikomus ugdymo
procese.

GeguZes
men.

Direktorius,
pavaduotja
ugdymui

Mokytojai, aktyviai
bendadarbiaudami
pristate praktines
veiklas. Dalijosi
patirtimi,
integruojant STEAM
veiklas, lauko
pedagogikos
elementus i

2..1 .4.. Kolegialaus g4Ztamo.lo r5rSio
strprmrmas.

Sausi-
gruodi
(pagal
susitarimus)

Metodine
grupe

100% mokytojq
stiprins profesines
kompetencijas
stebedami kolegq
organizuojamas
veiklas, dalindamiesi
darbo patirtimi,
refleksuodami,
skleisdami savo

2.I.5. Pirmus metus OirUaneirl
mkytojrl konsultavimas. Sekmes ir

Pavaduotoja
ugdymui,
mentores

iStekliai
2 mokytojoms
suteikta profesine
pagalba. {gyjo Zinir4
bei patirties vaikq
ugdymo(si),
paZangos pasiekimq
vertinimo
klausimais.

?.?.ueJvtt,u."a
2.2.1. Seminarai, motyrnai apF
sveikos gyvensenos gebejimq ir

rki202l-12 Direktorius,
pavaduotja
ugdymui

MK
kvalifikacijos
tobulinimo
leSos,

mogi5kieji
iStekliai

Parengti ir
igyvendinti 5
sveikatingumo
projektai,
suorganizuoti 2
sveikatinimo
rengmtal/praktrkuma
i visai
bendruomenei.

2.2.2. Organizuoti uisiemimus
vaikams susijusius su sveika
gyvensena pagal Kauno r.
Visuomenes sveikatos biuro
numatytas temas.

Visus metus Mokytojai,
visuomends
sveikatos
specialistas

65 %ugdytiniq Zinos
pagrindines taisykles
apie sveik4
gyvensen4, turds
susiformavusias
sveikos gyvensenos
nuostatas ir i

Respublikiniuose ikimokykliniq
istaigr4 sveikatingumo projektuise,
olimpiadose, akcijose, iventese ir kt.

2.2.3. Aktyvus dalyvavimas MK,
ZmogiSkieji
istekliai

2 ikimokyklinio
ugdymo grupes
dalyvavo
Respublikiniame
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vaikui
specialistas

lstalgrl
prie5mokyklinio,
ikimkyklinio
ugdymo grupiq
interaktyvios
viktorinoje
,,Sveikatiada202l -
Olimpines sporto
Sakos".
I prieimokyklinio
ugdymo grupe
dalyvavo "Lietuvos
maZqjq Zaidynes"

2.2.4. Dalyvauti socialini[ gebelmrl
ugdymo programos e,,Zipio
draugai",,,Kimochis.,

Direktorius,
pavaduotja
ugdymui

MK,
Zmogi5kieji
iStekliai

60 %ugdytiniq geba
atpa},inti, ivardinti,
priimti ir valdyti
savo emociias.2.2.5.Parengtiin@

grypi,+ tevams apie fizini aktyvuma, 
'

judejimq, sveik4 mityb4, gyu.nr.nq.

Visus metus Mokytojai,
visuomenes
sveikatos
specialistas

iStekliai
DarZelio
bendruomene
pagilina Zinias apie
fizinio aktyvumo,
judejimo, sveikos
mitybos, gyvensenos
ugdymo aktualum4
ikimokykliniameir
prieSmokykliniame
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v. KAUNO R. crRroNrv DARZELTOMoKyro4I METoDTNES cRUpES vnixr,os pLANAs
2021 METAMS

Atsakingi vykdytojai

2021 m. metodines grupes-eiHos ptano
pristatymas;
* Renginiq, proj ektq, praneiimq,
bendradarbiavimo su tevais bei kitomis
institucijomis btidq numatymas. *planavimo iS
vaiko puses ypatumai.

Sausio men. Dir.pav.ugd. A. SiugZdiene,
mokytojq metod.gr. pirmininke
O. Banevidiene

Grupes pirmininke, direktord,
pavaduotoja ugdymui,

P e dag_o gini o personalo ugay-@
kvalifikacij os kelimo seminarai, konferJncijos,
mokymai, bendradarbiavimas su kitomis
ikimokyklinemis istaigomis, mokyklomis.
Pedagogines patirties sklaida istaigoje ir uZ jos

ribq.

Rugsejo-
geguZes men.

Direktore, pavaduotoja
ugdymui, mokytojai.

Organrzacinis pedagoginis darbasJ.adicines ir
kalendorines Sventes, ekskursij os, viktorinos,
konkursai, parodos, iivykos, sveikatingumo
dienos, atviros veiklos.

Rugsejo-
geguZes men.

Direktore, pavaduotoja
ugdymui, mokytojai.

2021m. metodines grupes veikl,os analiza
Veiklos gairiq numatyma s 2022 m.

Pavaduotoja ugdymui, grupes
pirmininke.

Mokytojq metodines grupes pirmininke Ona Banevidiene
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vr. KATJNO R. crRroNru DARZELTO
TARYBOS VEIKLOS PLANAS

2O2IMETAMS

Laukiami rezultatai

1.1.2020 m. mokyklos metinio
veiklos plano pristatymas.
1.2. 2021m. lesq s4matos
pristatymas, aptarimas.
1.3. 2021m. prioritetq, tikslq,
uZdaviniq kelimas.

Sausio
men.

Mokyklos
taryba
Tarybos nariai

Pades sutelkti istaigos
bendruomeng ugdymo
proceso kokybes
gerinimui, istaigos
veiklos uZdaviniq

igyvendinimui, vaikq
sveikatos, saugumo,
maitinimo kokybes
uZtikrinimui.

2.1.2020 m. mokyklos veiklos
ataskaitos pristatymas.
2.2.2 mokesdio paramos le5q
panaudojimas.
2.3. Edukaciniq aplinkq
gerinimo le5q panaudojimas

Balandiio
men.

Mokyklos
taryba

1.1. Mokyklos veiklos kokybes
isivertinimo rezultatq aptarimas.

DarZelio Tarybos pirmininke Jiirate Sutkuviene
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vrr. KATJNO RAJONO GrRroNrv DARZELTO
MOKYTOJU TARYBOS VEIKLOS PLANAS

2021}.{.

l.l. 2o2l m. metinio veiklos@
1.2.202I m. mokytojq metodines grupes veiklos plano
pnstatymas.
| .3 . 20 1 9 -2022 m strateginio plano igyvendinimo
aptarimas.
1.4. 2. Organizaciniai klausimai.

Sausio men. Direktore,
direktores

pavadutoja
ugdymui

2.2. Mokytojq metodines veikloJ- savianalizir+
pateikimas.
2.1. Vaikq pasirengimas mokyklai.

!.3. Vaikq kalbiniq gebejimq ugdymo(si) pasiekimai.
2.4. Grupiq darbo organizavimur uur*o, laikotarpiu.

GeguZes
men.

Direktore,
direktores

pavadutoja
ugdymui

3 . I . P as irengimo nauj iems moksl o metam-pptarirn.as"
3.2. Organ izaciniai klausimai

Direktore,
direktores
pavadutoja

4.1.2021 m. metinio veiklos plano igyvendinimo
aptarimas.
4.2.2022 m. metinio veiklos plano prioritetq aptarimas.
4. 3. Organizaciniai klausimai.

GruodZio
men.

Direktore,
direktores
pavadutoja
ugdymui

Mokytoj q tarybos pirmininke Jovita Vasiliauskiene
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v[r. KAUNO RAJONO GrRroNru DARZELTO
UGDOMOSIOS VEIKLOS PRIEZIOROS bLANAS

2021}'..

1.2.Vaikq individualiq gebejimq ir kiirybiSkumo
lavinimas, btdq numatymas planuojant veikl4 ir jq

l. l. Ugdomosios veiklos planavirnas

taikymas ugdomoioie veikloi

Mokytojos,
specialistai

2. l. Vaikq pasiekimq-pazangffi
ir prigmones tt sdomei elne 11r.'..Aaa

3.1. Ugdomosios veiklos stebesena

4.1. STEAM, IKT ir kitq SiuolaikiSku-
ugdymo(si) metodq, priemoniq taikymas ugdymo

4 .2.Y uko "r udq, skatinadio s apl inko s krlrimas.

Mokyojos,
specialistai

Lauko aplinkos atnaujinimas, kurirnas"

6. I . Mokytojq kvalifikacijos tobulinirn.as.
6.2. Ieytq Ziniq panaudoj imo galimybes

Direktores
pavaduotoja ugdymui,

Direktores pavaduotj a ugdymui Audrone SiugZdiene
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rx. KAUNO R. clRroNru DARZELTO
IRoJEKTU, KULTURTNTV RENcnrU rLANAS

2021 METAMS

Eil.
Nr.

Priemon4s pavadinimas Atsakingi
vykdytoiai

Atlikimo
laikas

Pastabos

Dvcnunts rengmys" liys karaliai ateina
pamaiu"

IU mokytojos
S. Bruiiene,
A. Belirfniene

Sausio 6 d.

2. roprere Dauslo I J-4Jar atmnti,,Laisv6s gynejq
diena"

IU mokytojos
S. Bruiiene,
A. Beliiiniene

Sausio 13 d.

3. Kengmys,,lJuoneles kelras.. skirtasSv.
Agotos, Duonos dienai pamneti.

IU mokytojos
S. Bruiiene,
A. Beliiiniene

Vasario 5 d.

4. Kengrntal sKftt Vasano 6_tai pamineti IU, PU
mokytoios

Vasario 15 d.

5. uzgavemq svente,,Saul€ rieda dangumi,
blynus tepa medumi"

IU mokytojos
S. BruZiene,

A. BeliDniene,
I. Aigabekova

Vasario 17 d.

6. Kaziuko muge,,Kaziuko kermo5iuje bwau..... IU, PU
mokvtoios

Kovo 4 d.

7. Rytmetys,,Zemds diena"pamindti IU mokyojos
G. Bykoviene,

R. Juikevidiiite,
I. Aigabekova

Kovo mdn.

8. Edukacinis rytmetys,,Gandrines., IU mokytojos
G. Bykoviene,

R. Ju5keviditte,
I. Aigabekova

Kovo men

9. Akcij a,,Pauk5diai sugriZta namo". Inkileliq
kelimas

IU mokytoja
[. Aigabekova

Kovo mdn

10. Renginys ,,Pabrlkim su knyga kartu.,.
Knygne5io dienai pamineti

IU mokytojos
S. BruZiene,

A. Belitiniene.

Kovo 16 d.

11. Tarptautinei teatro dienai pamineti spektaklis
vaikams ,,Kas slepiasi po kauke?.,

IU mokytojos
S. BruZiene,

A. BeliDniene.

Kovo 26 d.

12. Velykq Sventinis rytmetys,,Rid rid rid margi
margudiai"

IU mokytojos Balandlio 2
d.

13. Renginys saugaus eismo dienai pamineti
,,Stabtelek, apsiivalgyk, ma5inas visas
matvk"

IU mokytojos
S. BruZiene,

A. Belitniene

BalandZio 6
d.

14. Renginys skirtas Motinos dienai pamineti
,,Kaip aS sveikinu MamytE

IU mokytojos
S. BruZiene,

A. Beliiiniene

GeguZes
men.

15. Seimos Svente,,Seima yra mes" IU mokytojos GeguZes 14

d.
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Atsisveikini-assu@
duris i vaikystes Sali,.

PU mokytojos
K.Giedgaudiene,
J. Sutkuviene,
meninio ugd.
mokytoja
R.Rasimavidiene

GeguZes

men.

V{kqgynimodi@
Salyje"

PU mokytojos
K.Giedgaudiene,
J. Sutkuviene,
meninio ugd.
mokytoja
R.Rasimavidiene

BirZelio I d.

Isvykasudviratukaisffi
dienai pamineti,,Mano darugas dviratukas..
Renginys teuo
geriausias"

IU mokytojos
S. BruZiene,
A. BeliDniene,
meninio ugd.
mokytoja
R.Rasimavidiene

Birielio 6 d.

Renginys,,suraskp@
Joniniq Sventei pamineti

IU mokytojos
S. BruZiene,
A. Beli0niene

Ltof{o ir Ziniq Svente,Jau, rugsejiJG
Liedai"

IU, PU
mokytojos,
meninio ugd.
mokytoja
R.Rasimavidiene

Rugsejo I d.

Rudenelio Svente,,Ateina g-ttonus n auo-: IU, PU
mokytojos,
meninio ugd.
mokytoja
R.Rasimavidiene

Spalio men.

Renginys skirtas pagyve@
pamineti,,Padainuokit lop5ing an[kams...,.

IU mokytojos
S. BruZiene,
A. Beliiiniene,
meninio ugd.
mokytoja
R.Rasimavidiene

Spalio 15 d.

Edukacinis renginys@
skirtas Visq Sventqiq ir Veliniq dientms

IU mokytojos
S. Bruiiene,
A. Beliuniene,
meninio ugd.
mokytoja
R.Rasimavidiene

Spalio 29 d.

Sv. Martyno dienos renginys,,Svieski Zibintg
Svieski"

IU, PU
mokytojos,
meninio ugd.
mokytoja
R.Rasimavidiene

Lapkridio 1l
d.
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Tolerancijos dienai skirta p"pGG Zbirrt.l
vakafas"

IU mokytojos
G. Bykoviene,

R. Ju5kevidiiite,
I. Aigabekova

Adventines, Kaledines popietes IU, PU
mokytojos,
meninio ugd.
mokytoja
R.Rasimavidiene

Gruodiio
men.

fvairios parodo, konkursai IU, PU

Tarptautinis Etwining proj ektas PU mokytojos
K.Giedgaudiene,

J. Sutkuviene

Sausio-
vasario mdn.

Edukacinis projektas,,Mamyte, teveli,
paskaityk knygelg.,

IU mokytojos
G. Bykoviene,

R. Ju5kevidiDte,

Lietuvos ikimokyklinio ugdymo ptuigq
proj ektas,,Lietuvos MaZqj q Laidynes 2021,,,,

PU mokyojos
K.Giedgaudiene,

J. Sutkuviene
Respublikinis projektas,,sveikatiada* IU mokytojos

S. BruZiene,
A. Bielitniene,
O. Banevidiene
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x. KAUNO R. crRroNru DARZELTO
VAIKO GEROVES KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS

Tikslas:

Organizuoti ir koordinuoti prevencini darb4, saugios ir palankios vaiko aplinkos krrrimq
kriziq valdym4, Svietimo pagakbos teikim4 bei Svietimo programr+ pritaikym4 vaikams turintiems
specialiqj q ugdymosi poreikiq.

Uldaviniai:

1' Organizuoti darZelio bendruomenes Svietim4 vaiko teisiq apsaugos, prevencijos ir kitose
vaiko geroves srityse, supaZindinant su naujais vaiko teises reglamentuojandiais
istatymais ir teises aktais.

2' organizuoti ir koordinuoti pedagogq ir specialistikomandos bendradarbiavim4, pritaikant
Svietimo progrirmas vaikams, turinties specialiqi q ugdymosi poreikiq.

3. Teikti vaikams iriq tevams pedagoging, specialiqiq, svietiejisk4 pagalbq.
4. Formuoti vaikq sveikos gyvensenos igDdZius.
5. Konsultuoti tevus vaikq ugdymo organizavimo, elgesio, saugumo uZtikrinimo ir kitais

klausimais.

Priemonis pavadinimas

VGK 2020 m. veiklos ataskaitos pristatymas.

YGK 2021m. veiklos plano parensimas ir
VGK posedZiq organizavimas

Parengti informacini lankstinuk4 tevams,,Adaptacij os
sunkumai"

IU mokytoja S.

Bruiiene
Prevencini veikla

Prevencines Kimochi programos, socialinir+ ir emocinir+
sunkumq iveikimo igUdZiu lavinimui taikymas
,,Zipio daraugai" programos igyvendinimas

Vaikq sveikatos prieZitiros organizavimas, srreikatos
ugdymo progftlmq igyvendinimas, dalyvavimas
sveikatos ugdymo ir fizinio aktyvmo projektuose,
konkursuose, akcijose ir jq organizavimas.

VGK nariai,
mokytojai,
visuomend
sveikatos
prieZiDros

Visus mokslo
metus

Dalyvavimas projektuose, konkursuose, akcffi
prevenciniq renginiq organizavimas :,,Alkoholio, tabako

veikiandiq medZiagu vartoi imo

VGK nariai,
mokytojai,
visuomend
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prevencijos programa" ikimokyklinis ir priesmokyklinis
ugdymas.

ugdymas
vietimo pagalbos gaveiu sara5as 2020-2021 m-m.

SusipaZinimas su naujausia metodine literattra, LR
istaymais, dalij imasis gerqapatirtimi apie specialqj i

fdrr,l, pedagogq konsultavimas del specialiojo ugdyrno
budq, fotmq parinkimo, programq pritaikymo

Rekomendacij q parengimas del specialioj o ugdymo
b[dq, forntr+ parinkimo, programq pritaikymo.

ietimo pagalbos specialisto ataskaitoslristatyrnaur

XI. LAUKIAMI REXULTATAI

60 % mokytojq patobulins kvalifikacrj4 kokybi5ko ir inovatyvaus ugdymo proceso

organizavimo klausimais.Vienas mokytojas igis auk5tesng kvalifikacing kategorij4. Kiekvienas
mokytojas dalyvaus ir dalinsis gerqapatirtimi ne maiiaikaip vienos metodines sienos metu rajono
Svietimo istaigose.

Suorganizuota molqrtojq metodine diena leis pasidalinti ger4ja patirtimi apie integruotas
srEAM veiklas, lauko pedagogikos elementus taikomus ugdymo procese.

Mokytojai, aktyviai bendadarbiaus pristatys praktines veiklas. Dalinsis patirtimi, integruojant
srEAM veiklas, lauko pedagogikos elementus i ugdymo procesq.

DarZelio bendruomene pagilins Zinias apie fizinio aktyvumo, judejimo, sveikos mitybos,
gyvensenos ugdymo aktualum4 ikimokykliniameir prieimokykliniame amZiuje.. ugdymo(si)
proces4.

75 o/o mokytojq ugdomajame procese taikys inovatyvius i vaikq orietuotus ugdymo metodus,
IKT priemones.

Parengs ir igyvendins 5 sveikatingumo projektus, suorganizuos 2 sveikatinimo
renginiuspraktikumus visai bendruomenei.

Integravus emocines sveikatos ugdymo progftlmg 20-25% jose dalyvaujandiq ugdytiniq gebes

iveikti turimus emocijq valdymo sunkumus.

Atnaujinta 1 ugdymo grupes edukacine erdve. {rengta lauko tyrinejmo, bandymq,laboratorija.


