2015 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ
2015 m. įstaigos veiklos plane buvo numatyti 4 tikslai:
1. Ugdymo programų įvairovės užtikrinimas.
2. Sudaryti sąlygas formuoti(s) ir tobulinti(s) saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžius.
3. Bendruomenės kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimas.
4. Modernių, sveikų ir saugių vaikų ugdymo(si) ir bendruomenės darbo sąlygų sudarymas.
Įgyvendinant pirmąjį tikslą atlikti darbai ir pasiekti teigiami pokyčiai:
1. Vykdoma ikimokyklinio ugdymo(si) programa „Šypsenėlė“,
2. Vykdoma priešmokyklinio ugdymo programa.
3. Vykdoma tarptautinė programa „Zipio draugai“.
4. Pakoreguota vaikų ugdymo(si) pasiekimų vertinimo sistema, pagal ją atliktas vertinimas
visiems įstaigos ugdytiniams.
5. Buvo siekiama užtikrinti specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių vaikų ugdymą.
6. Pakoreguota vaikų ugdymo(si) pasiekimų vertinimo sistema, pagal ją atliktas vertinimas
visiems įstaigos ugdytiniams.
6. 2015 m. metodinės grupės veiklos planas parengtas ir įgyvendintas 100 %.
7. Pedagogų tarybos posėdžių planas parengtas ir įgyvendintas 100 %.
8. Sudarytos sąlygos 6 papildomoms veikloms vykdyti įstaigoje.
9. Tenkinant vaikų pažinimo, saviraiškos ir lavinimosi poreikius Su ugdytiniais dalyvavome
plenere darant floristinį kilimą „Etnografinių raštų mozaika – 2015“, miesto kalėdiniame renginyje
„Kalėdų stebuklo belaukiant“.
10. Parengtas planas su muzikai gabiais vaikais ir įgyvendintas su 16 vaikų.
11. Buvo rengiamos ir įgyvendinamos 8 individualios vaikų ugdymo(si) programos.
12. Įgyvendintas įstaigos projektas „Vaidina visas lopšelis-darželis“. Parengta ir parodyta 10
spektaklių. Suorganizuota šventinė savaitė „Po pasakos sparnu“. 2015-05-08 su 2 spektakliais 5
pedagogai ir 2-jų grupių vaikai dalyvavo Žagarėje vykusiame teatrų festivalyje-seminare „Žagarės
Vyšniuko gimtadienis 2015“.
13. Įrengta 1 nauja edukacinė erdvė - teatro svetainė.
14. Ugdytinių pažintinės veiklos planas parengtas. Kai kurios priemonės liko
neįgyvendintos. Tačiau papildomai buvo suorganizuota išvyka vaikams į Žagarę, aplankytas ten
esantis žirgynas.
15. Atlikta įstaigos veiklos ir išteklių būklės analizė: atliktas išorės ir vidaus (įsi)vertinimas.
Rezultatai panaudoti įstaigos veiklos planavimui.
16. Administracijos pasitarimų planas parengtas ir įgyvendintas 100 %.
17. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklos planas parengtas, įgyvendintas iš dalies dėl
objektyvių priežasčių.
18. Direktoriaus darbo planas įstaigos veiklai tobulinti įgyvendintas.
Įgyvendinant antrąjį tikslą atlikti darbai ir pasiekti teigiami pokyčiai:
1. Vykdytas lopšelio-darželio „Dainelė“ vaikų sveikatos stiprinimo, sveikatos ugdymo
programa 2014-2018 m. Parengti ir gavus finansavimą įgyvendinti projektai:
1.1. Respublikinis sveikos gyvensenos projektas „Formalios vaikų sveikatos ugdymas“.
1.2. Miesto sveikos gyvensenos projektas „Sveikatos stiprinimas bendruomenėje“.
2. Sveikatos priežiūros specialisto veiklos planas parengtas ir įgyvendintas 100 %.
3. Vaiko gerovės komisijos veiklos planas parengtas ir įgyvendintas 100 %.
4. Plėtotas švietimo pagalbos teikimas ugdytiniams ir jų tėvams. Suburta darbo grupė ir
parengta programa „Sėkmingas darželio ir šeimos ryšys“. Programoje numatytos veiklos
įgyvendintos.
Įgyvendinant trečiąjį tikslą atlikti darbai ir pasiekti teigiami pokyčiai:
1. Pedagogai ne tik patys kėlė savo metodinę kvalifikaciją dalyvaudami seminaruose,
kursuose, bet ir dalinosi gerąja darbo patirtimi: surengta atvira veikla. Buvo parengtas ir vykdomas
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darbuotojų kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimo perspektyvinis planas 2014-2016 m.,
įgyvendintas 80 %. 22 darbuotojai tobulino kvalifikaciją nuo 1 iki 5 kartų.
2. Suorganizuotas pristatymas interaktyvios lentos „Smart“ ir „Promethean“. 12 pedagogų
išmoko dirbti su interaktyvia lenta ir nuo rugsėjo 1 d. jau dirba.
3. Metodinė pagalba teikiama 1 mažą darbo patirtį turinčiam pedagogui.
4. Pradėti rengti 17-os pedagogų individualūs profesinio tobulėjimo planai.
5. Vyko aktyvus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, pasirašyta sutartis su Šiaulių
miesto universitetu, aktyviai bendradarbiauta su Dainų ir Gytarių mikrorajono mokyklomis,
lopšeliais-darželiais ir vietos bendruomene.
6. Parengtas ir iš dalies įgyvendintas tėvų informavimo ir švietimo veiksmų plane numatytos
priemonės. Parengta ir pristatyta 20 pranešimų tėvų susirinkimuose.
7. Parengtas įstaigos įvaizdžio gerinimo planas, liko neįgyvendintos arba įgyvendintos iš
dalies kai kurios priemonės.
Įgyvendinant ketvirtąjį tikslą atlikti darbai ir pasiekti teigiami pokyčiai:
1. Įsigyta naujos metodinės, pedagoginės, psichologinės literatūros.
2. Įsigyti 3 nauji nešiojami kompiuteriai pedagogams ir 1 interaktyvioji lenta, 2 kompiuteriai
administracijos darbuotojams.
3. Lauke atnaujintas eksterjeras: įsigyta naujų želdinių, 2 medinės žaidimų aikštelės.
4. Iš dalies įgyvendintas 2015 m. ugdymo(si) aplinkos modernizavimo planas: grupėje
„Varliukas“ (buvo gr. „Medeliai“) atliktas kapitalinis remontas, pakeisti radiatoriai, vamzdynas,
išardytos sieninės lovos, o vietoj jų nupirktos 25 naujos mobilios lovelės bei įrengta spinta
patalynės laikymui, nupirktos 3 grupėms spintelės vaikų lauko drabužėliams. Grupės „Žiogeliai“
ugdytiniams nupirktos naujos kėdutės (16 vnt.). Papildomai įsigytas stalas pedagogų pasitarimams,
priemonių sporto kompetencijos ugdymui, užsakyti ir pagaminti stendai koridoriuose bei grupių
pavadinimų lentelės. Liko neremontuota gr. „Voveraitė“ (buvo gr. „Spindulėliai“), neįsigyti nauji
vartai.
5. Gavus finansavimą iš Šiaulių miesto savivaldybės vasarą buvo atliktas maisto bloko
kapitalinis remontas, pakeista ventiliacija, įsigyti nauji maisto ruošimo stalai bei elektrinis virimo
katilas, vandens pašildytuvas.
6. Ūkio dalies vedėjo darbo planas įgyvendintas 100 %.
Problemos ir kliuviniai:
1. Nepakankamas tėvų švietimas pedagogikos ir psichologijos klausimais. Pedagogai dar
nepilnai išnaudoja darbo su tėvais teikiamas galimybes.
2. Pradėti kurti: darbuotojų veiklos vertinimo ir įsivertinimo aprašas, ugdomosios priežiūros
sistema.
3. Reikia tobulinti ikimokyklinio ugdymo(si) programą „Šypsenėlė“, įstaigos planavimo
sistemą.
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