PRITARTA
Šiaulių lopšelio-darželio „Dainelė“
tarybos 2015 m. gruodžio 21 d. posėdžio
protokoliniu nutarimu Nr. 2
PATVIRTINTA
Šiaulių lopšelis-darželis „Dainelė”
direktoriaus 2015 m. gruodžio 23 d.
įsakymu Nr. V-61
LOPŠELIO-DARŽELIO „DAINELĖ”
2016 METŲ PEDAGOGŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS
Pedagogų tarybos veiklos tikslas:
Tikslas. Įstaigos, kaip besimokančios organizacijos bendruomenės telkimas ugdymo proceso
kokybės gerinimui ir svarbiausių įstaigos tikslų bei uždavinių įgyvendinimui.
Uždaviniai:
1.1. Svarstyti pedagogų atestacijos ir kvalifikacijos tobulinimo klausimus
1.2. Analizuoti vaikų ugdymo(si) pasiekimų vertinimo sistemos taikymą.
1.3. Formuoti ir koreguoti strateginius ir metinius veiklos tikslus, nustatyti veiklos prioritetus.
1.4. Svarstyti vaikų lankomumo, komplektavimo, sveikatos klausimus.
1.5. Vykdyti išorės ir vidaus įsivertinimą. Analizuoti jų rezultatus, pristatyti bendruomenei.
1.6. Užtikrinti tėvų informavimo ir švietimo sistemos efektyvumą.
1.7. Plėtoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.
PEDAGOGŲ TARYBOS POSĖDŽIŲ PLANAS
Eil.
Nr.
I

II

Svarstomi klausimai

Data

1. 2015 m. direktoriaus veiklos ir finansinė
ataskaita.
2. Darbuotojų kompetencijos ir kvalifikacijos
tobulinimo perspektyvinio plano 2014-2016 m.,
įgyvendinimo analizė.
3. Pedagogų profesinio tobulėjimo planų
pristatymas ir derinimas.
4. 2015 m. ugdytinių sveikatos priežiūros analizė ir
priemonės vaikų sveikatos stiprinimui.
5. Išorės ir giluminio veiklos įsivertinimo rezultatų
pristatymas, analizė.
1. Vaikų ugdymo(si) pasiekimų vertinimo sistemos
taikymo analizė.
2. Ugdymo programos įgyvendinimo analizė ir
koregavimas.
3. Įstaigos stebėsenos sistemos kūrimas.
4. Asmeninės darbuotojų veiklos į(si)vertinimo
aprašas.

Vasario
11 d.

Atsakingas/vykdytojai
Direktorius
Direktorius

Pedagogai
Bendrosios praktikos
slaugytojas
Darbo grupės
Gegužės
25 d.

Pavaduotojas ugdymui
Pavaduotojas ugdymui
Direktorius

Eil.
Nr.
III

IV

Svarstomi klausimai

Data

1. Kūrybiškam ugdymui palankios aplinkos analizė Spalio 26 d.
(grupių priežiūra, žaislų ir žaidimų erdvių peržiūra
- funkcionalios grupės kriterijai).
2. Pedagogo vaidmuo kuriant kūrybišką,
funkcionalią aplinką (pranešimas).
3. Pirmo pusmečio 2016 metų veiklos plano
įgyvendinimo aptarimas.
4. Strateginio veiklos plano 2016-2018 m.
įgyvendinimo aptarimas.
2016 m. veiklos įsivertinimas:
Gruodžio
1. 2016 m. pedagogų tarybos veiklos ataskaita.
28 d.
Pedagogų tarybos veiklos planas 2017 m.
2. 2016 m. metodinės grupės ataskaita. 2017 m.
metodinės grupės planas.
3. 2016 m. vaiko gerovės komisijos veiklos
ataskaita. 2017 m. vaiko gerovės komisijos veiklos
planas.
4. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui 2016 m.
veiklos ataskaita. Veiklos planas 2017 m.
5. Sveikatos priežiūros specialisto 2016 m. veiklos
ataskaita. Veiklos planas 2017 m.
6. 2016 m veiklos plano įgyvendinimo analizė,
prioritetų nustatymas 2017 m.
7. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų
atestacijos vykdymas įstaigoje.
8. Pedagogų profesinio tobulėjimo planų
įgyvendinimo
į(si)vertinimas,
pristatymas,
aptarimas.
9. Strateginio veiklos plano 2017-2019 m.
aptarimas.
____________________

Atsakingas/vykdytojai
Pavaduotojas ugdymui
Direktorius
Pavaduotojas ugdymui
Direktorius
Direktorius

Direktorius
Atestacijos komisijos
pirmininkas
Metodinės grupės
pirmininkas
Vaiko gerovės
komisijos pirmininkas
Pavaduotojas ugdymui
Sveikatos priežiūros
specialistas

