LOPŠELIO-DARŽELIO „DAINELĖ”
PEDAGOGŲ TARYBOS VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 2015 METAIS
Uždaviniai

Įgyvendinimas

1 tikslas. Ugdymo programų įvairovės ir kokybės užtikrinimo analizavimas.
1.1.
Analizuoti
ugdymo
rezultatus, ugdymo planų,
projektų
bei
programų
įgyvendinimo
būdus
ir
priemones.
1.2. Formuoti ir koreguoti
strateginius ir metinius veiklos
tikslus,
nustatyti
veiklos
prioritetus.
1.3.
Svarstyti
vaikų
lankomumo, komplektavimo,
sveikatos klausimus.

Analizuojami du kartus metuose: pavasarį ir žiemą. Rudenį rengiamos
grupių ugdymo planų įgyvendinimo ataskaitos. Žiemą vykdomas
grupių veiklos į(si)vertinimas. Ataskaitos yra svarstomos metodinės
grupės pasitarimuose, pateikiamos pedagogų tarybos posėdžių metu.

Direktoriaus įsakymais (2015-10-09 V-43 2016-2018 m. strateginiam
planui parengti; 2015-10-10 V-46 2016 m. veiklos planui parengti)
sudarytos darbo grupės atsižvelgdamos į pedagogų tarybos posėdžių
metu suformuotus tikslus rengė, koregavo strateginius ir veiklos planus.
Posėdžių metu buvo svarstomas vaikų lankomumas, priežastys, tėvų
įmokos, bendrosios praktikos slaugytoja 2015-02-24 vykusio posėdžio
metu pateikė 2014 m. ugdytinių sveikatos priežiūros analizę ir
priemones vaikų sveikatos stiprinimui.
2015-08-31 direktorius aptarė grupių komplektavimą, pedagogų
paskirstymą į grupes.
1.4. Vykdyti išorės ir vidaus Darbo grupės 2015-02-24 posėdyje pedagogams pristatė išorės ir
auditą. Analizuoti jų rezultatus, giluminio veiklos įsivertinimo auditų rezultatus. Pedagogai apsvarstė
pristatyti bendruomenei.
išvadas. Rezultatai buvo pristatyti tėvams susirinkimo metu.
2 tikslas. Tobulinti pedagogų kvalifikaciją vadovaujantis Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo
koncepcijoje (Švietimo ir mokslo ministro 2012–05–30 ministro įsakymas Nr. V-899) apibrėžtais
principais bei nuostatomis.
2.1. Nustatyti kvalifikacijos tobulinimo prioritetus.
2.2. Paskirstyti kvalifikacijos
tobulinimui skirtas mokinio
krepšelio lėšas.
2.3. Apsvarstyti darbuotojų
kompetencijos ir kvalifikacijos
tobulinimo perspektyvinį planą
2014-2016 m., analizuoti jo
įgyvendinimą.

Nustatyti kvalifikacijos tobulinimo prioritetai, paskirstytos mokinio
krepšelio lėšos 2015-02-24 pedagogų tarybos posėdyje.
Darbuotojų kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimo perspektyvinis
planas 2014-2016 m. aptartas 2012-02-05 metodinės grupės pasitarime.
Jo įgyvendinimas aptartas 2015-12-22 pedagogų tarybos posėdyje.
Įstaigos vadovas parengė ir pristatė lopšelio-darželio „Dainelė“
darbuotojų keltos kvalifikacijos 2015 m. suvestinę 2015-12-22
pedagogų tarybos posėdyje.

3 tikslas. Bendradarbiavimo su tėvais ir socialiniais partneriais plėtojimas.
3.1. Parengti ir pradėti
įgyvendinti
programą
„Sėkmingas darželio ir šeimos
ryšys“.
3.2. Parengti ir įgyvendinti
įstaigos įvaizdžio gerinimo
planą.
3.3.
Įgyvendinti
tėvų
informavimo
ir
švietimo
veiksmų planą.

Direktorė

Programa parengta ir 2015-05-26 pedagogų tarybos posėdyje pateiktas
pirmo pusmečio įgyvendinimo įvertinimas. Galutinis įvertinimas
pateiktas 2015-12-22 pedagogų tarybos posėdyje.
Įstaigos įvaizdžio gerinimo planas parengtas, ataskaita pateikta 201512-22 pedagogų tarybos posėdyje.
Tėvų informavimo ir švietimo veiksmų planas įgyvendintas, ataskaita
pateikta 2015-12-22 pedagogų tarybos posėdyje.

Daiva Jankuvienė

ŠIAULIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „DAINELĖ“
DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJOS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO
PERSPEKTYVINIS PLANAS
2014 – 2016 METAMS ĮGYVENDINIMAS PER 2015 M.

2015 m. buvo numatyta:

iš biudžeto buvo numatyta 289,85 Eur, gauta 150 Eur.

iš IUG krepšelio 666,66 Eur, gauta 734 Eur;

iš PUG krepšelio 173,9 Eur, gauta 185 Eur.

Iš spec. Lėšų 174 Eur, gauta 174 Eur.
Iš mokinio krepšelio lėšų buvo skiriama pedagogų ir 2 vadovų kvalifikacijos išlaidomoms
padengti. Biudžeto bei spec. lėšos buvo skiriamos administracijos ir kitų darbuotojų kvalifikacijos
išlaidoms apmokėti.
Iki 2015-12-22 buvo panaudota:
 iš IUG krepšelio 363 Eur.
 iš PUG krepšelio 124 Eur.
 iš biudžeto 133 Eur.
 Iš spec. lėšų 18,56 Eur.
Likusios nepanaudotos lėšos bus perkeltos į kitas prekes ir nupirkti 3 kompiuteriai grupėms
ir dalis pinigų apmokėta (ne iš krepšelio) 2 kompiuterių pirkimui: bendrosios praktikos slaugytojai
ir ūkio dalies vedėjai.
Kvalifikaciją pedagogai tobulino tikslingai, atsižvelgiant į įstaigos tikslus ir prioritetus.
Profesiniam tobulėjimui panaudotos 77 dienos (464 val.). 23 darbuotojai tobulino kvalifikaciją nuo
1 iki 5 kartų. Darbuotojų kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimo perspektyvinis planas 20142016 m. įgyvendintas 80 %.
____________

