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VIII SKYRIUS
STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS
1 tikslas – išplėsti partnerystės ryšius su šeima, siekiant pagerinti vaiko ugdymo(si) kokybę.
Uždaviniai

Įgyvendinimo priemonės

Esama padėtis

Planuojami rezultatai

Planuojamas
pasiekimo laikas

1. Pagerinti
tėvų švietimą
ir
informavimą
apie vaikų
ugdymą(si)

1.1.
Pritaikyti
savitas,
veiksmingesnes
pedagogų
bendravimo ir bendradarbiavimo
su šeima formas.

Taikomos bendravimo
ir bendradarbiavimo su
šeima formos
nemotyvuoja juos
aktyviai dalyvauti
ugdymo procese.

70% tėvų aktyviau
dalyvaus ugdymo
procese, keisis tėvų
požiūris į vaikų
ugdymo(si)
tęstinumo namuose
svarbą.

2016 m.

1.2. Pokalbiai-diskusijos su Nenuosekli švietėjiška
tėvais apie vaiko ugdymo veikla grupėse.
tęstinumo namuose svarbą.

2. Pagerinti 2.1. Išanalizuoti ir įsisavinti
bendradarbia Ikimokyklinio amžiaus vaikų
vimą su
pasiekimų aprašą.
šeima drauge
vertinant
2.2. Vaikų pasiekimų ir
vaikų
pažangos
vertinimą
atlikti
pasiekimus ir naudojantis
kompiuterine
pažangą.
programa „Mūsų darželis“.
2.3. Aptarti su tėvais vaiko

Trūksta pedagogams
žinių ir įgūdžių.

Atsakingi
vykdytojai

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui,
socialinė
pedagogė

Lėšų poreikis ir
numatomi
finansavimo
šaltiniai

MK lėšos
500 eurų

80% pedagogų,
specialistų
organizuos
apvalaus stalo
diskusijas.
100% pedagogų
gebės analizuoti ir
naudotis naujomis
technologijomis
apibendrinant vaikų
pasiekimus bei jų
daroma pažangą.

Stinga įgūdžių
kompiuterinės
programos „Mūsų
darželis“ taikymui
Bus atrastos naujos
vertinant vaikų
pasiekimus bei pažangą. formos su šeima

2017 m.

MK lėšos
500 eurų
Savivaldybės
lėšos
350 eurų
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pasiekimus ir jo daromą pažangą
bei drauge numatyti tolimesnius Per mažas dėmesys
vaiko tobulėjimo žingsnius.
skiriamas išsamiam
vaiko pasiekimų ir
pažangos aptarimui su
šeima.

aptariant vaikų
gebėjimus.

2 tikslas – patobulinti pedagogų kompetencijas diegti inovatyvias idėjas ir metodus vaikų ugdymo(si) procese.
Uždaviniai

Įgyvendinimo priemonės

Esama padėtis

Planuojami
rezultatai

Planuojamas
pasiekimo laikas

1. Vaikų
ugdymą(si)
lauke
praplėsti
lauko
pedagogikos
idėjomis.

1.1. Lankyti
seminarus,
domėtis lauko pedagogikos
idėjas
diegiančių
įstaigų
patirtimi.

Trūksta žinių ir idėjų
organizuojant
įvairesnes vaikų veiklas
lauke.

90% pedagogų įgis
naujų
žinių
ir
įgūdžių,
kurie
praplės
vaikų
ugdymo
veiklas
lauke.

2016-2018 m.

Pedagogai
neturi
patirties ir įgūdžių
dirbti su interaktyvia
lenta,
nepakanka
gebėjimų ir įgūdžių
taikyti
mokomąsias
programas.

80%
pedagogų
išmoks dirbti su
interaktyvia lenta ir
pradės
taikyti
naujus
metodus
individualių vaikų
gebėjimų
tobulinimui(si).

2018 m.

1.2. Parengti ir įgyvendinti vaikų
ugdymo lauke projektus.

2. Pritaikyti 2.1. Panaudoti interaktyvios
šiuolaikines lentos galimybes ugdymo
technologijas procese.
ugdymo
procese.

Pedagogams
2.2. Įsisavinti ir naudotis
kompiuterinės programos „Mūsų įgūdžių.
darželis“ galimybėmis.

Ugdymo procesas
trūksta taps patrauklesnis
vaikui.

Atsakingi
vykdytojai

Lėšų poreikis ir
numatomi
finansavimo
šaltiniai
MK lėšos

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui, kūno 3 tūkst. eurų
kultūros
ir
meninio
Spec. lėšos
ugdymo
pedagogės
2 tūkst. eurų
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

MK lėšos
1 tūkst. eurų
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80%
pedagogų
įsisavins
kompiuterinę
programą „Mūsų
darželis“
3 tikslas – pagerinti įstaigos materialinę bazę, siekiant užtikrinti saugesnę, estetiškesnę vaikų ugdymo(si) aplinką.
Uždaviniai

1. Įrengti
lauko
teritorijoje
naujas
žaidimų
erdves.

2. Pakeisti
grupės
grindis.

Įgyvendinimo priemonės

1.1. Organizuoti bendruomenės
talkas.

Esama padėtis

Planuojami
rezultatai

Kiemo teritorijoje yra Įrengus žaidimų
nepilnai išnaudojamų erdves bus
vaikų veiklai plotų.
funkcionaliai
išnaudota kiemo
1.2. Įrengti sportinių žaidimų
aikšteles.
Lauko teritorijoje
teritorija.
trūksta įvairovės vaikų
Vaikai turės
1.3. Modernizuoti lauko aikštelę veiklai.
galimybę pasirinkti
ankstyvojo amžiaus vaikams.
įvairesnes veiklas.
1.4. Įsigyti naujų priemonių
įvairiai vaikų veiklai lauke
organizuoti.
2.1. Viešųjų pirkimų konkurso Grupės
grindų Bus
pakeistos
organizavimas.
parketlentės bei po pirmo aukšto 1
jomis esantis pagrindas grupės grindys.
2.2.
Remonto
darbų susidėvėjęs.
organizavimas ir vykdymas.

Planuojamas
pasiekimo laikas
2016 -2018 m.

Atsakingi
vykdytojai
Vadovai,
įstaigos taryba

Lėšų poreikis ir
numatomi
finansavimo
šaltiniai
MK lėšos
5 tūkst. eurų
Spec. lėšos
5 tūkst. eurų

2016-2018 m.

Viešųjų pirkimų
komisija,
direktoriaus
pavaduotoja
ūkiui

Savivaldybės
lėšos
3,5 tūkst. eurų

