ELEKTRĖNŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ DIREKTORĖS
JUSTINOS ZALECKIENĖS 2021 METŲ UŽDUOTYS
Eil.
Nr.

1.

2.

Užduotys
8.1. Organizuoti kokybišką
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
procesą, naudojant
edukacines inovacijas

8.2. Plėtoti mokytojų
kompetencijas, paremiant ir
skatinant.

Siektini rezultatai
8.1.1. Nuoseklus planavimas ir
informacijos perdavimas tėvams
(globėjams), administracijai
naudojantis
TAMO dienynu;

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
8.1.1.1. Sudaryta darbo grupė,
parengtas ir patvirtintas
„Naudojimosi TAMO dienynu
tvarkos aprašas“; TAMO
dienynu naudosis 100%
pedagogų, 80% tėvų (globėjų);

8.1.2. Ugdymas organizuojamas
taikant STEAM ugdymo
metodika. Formuoti sveikos
gyvensenos įgūdžius, bendromis
pedagogų bei bendruomenės
pastangomis kurti integruotą, visa
apimančią sveikatos stiprinimo
sistemą bei sveikatai palankią
aplinką.

8.1.2.1. Atnaujintas
ikimokyklinio ugdymo
programos „Vaikystės takeliu“
turinys;

8.1.3. Erdvių ir priemonių
pritaikymas įgyvendinant
atnaujintą programą.

8.1.3.1. Įrengta tyrinėjimų
erdvė „Smalsučių laboratorija“.
8.1.3.2. Sukurta sistemą,
patvirtinta tvarka, kad
kiekvienos grupės vaikai
(kiekvienas vaikas) galėtų
naudotis ir ugdytis kiekvienoje
įrengtoje erdvėje pagal
poreikius, amžių, temą.

8.2.1. Įdiegta pedagogų
įsivertinimo sistemą, numatytos
priemones, susitarimai dėl veiklų
stebėjimo ir aptarimo tvarkos.

8.2.1.1. Sudaryta darbo grupė,
parengtas ir patvirtintas
lopšelio - darželio veiklos
kokybės įsivertinimo tvarkos
aprašas.
8.2.1.2. Sudaryta darbo grupė,
parengtas ir patvirtintas
Veiklos kokybės įsivertinimo
planas.

8.2.2. Skatinamas mokytojų
kompetencijų tobulinimas
bendradarbiaujant.

8.2.2.1. Inicijuoti ir
suorganizuoti 2 renginiai
įtraukiant kitų įstaigų
mokytojus. Ne mažiau kaip
60% įstaigoje dirbančių
mokytojų, bendradarbiauta ne
mažiau kaip su 2 įstaigomis;

8.2.3. Teikiamas palaikymas,
skatinama mokytojų lyderystė
teikiant projektų paraiškas,
įgyvendinant projektus.

3.

8.3. Užtikrinti sklandų
priešmokyklinio ugdymo
ankstinimo procesą.

8.3.1. Informuoti ir supažindinti
vaikų šeimas apie ikimokyklinį ir
priešmokyklinį ugdymą
vadovaujantis galiojančiais teisės
aktais.

8.2.3.1. Įgyvendinti 2 projektai
įstaigos lygmeniu, į veiklas
įtraukta ne mažiau kaip 40
vaikų. Įgyvendintas 1 projektas
savivaldybės lygmeniu, į
veiklas įtraukta ne mažiau kaip
20 vaikų. Dalyvauta 2
projektuose savivaldybės,
šalies lygmeniu, įtraukta ne
mažiau kaip 40 vaikų.
Projektuose dalyvaus ne
mažiau kaip 50% vaikų
lankančių lopšelį-darželį
„Drugelis“.
8.3.1.1. Parengti ir pristatyti 2
pranešimai tėvams (globėjams)
apie vaikų priešmokyklinio
ugdymo (nuo 5 m.) ir pradinio
ugdymo (nuo 6 m.) ankstinimą.
Informacijos sklaidai
naudojamas TAMO dienynas,
pasiekta ne mažiau kaip 80%
tėvų (globėjų).
8.3.1.2. Suorganizuoti 2
pranešimai, paskaitos tėvams
(globėjams) tema „Vaikas –
būsimas pirmokas“, pritraukta
ne mažiau kaip 80% tėvų
(globėjų).

