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ATASKAITA UŽ 2014 METUS
PRIORITETAI

TIKSLAI

UŽDAVINIAI

ĮVERTINIMAS
+ labai gerai
įgyvendinta
+- iš dalies įgyvendinta
- neįgyvendinta

1.Vaikų sveikatos ir
saugumo
puoselėjimas.

2.Ugdymo turinio ir
proceso
veiksmingumas,
prieinamumas,
kokybė ir
kūrybiškumas.

1.1.Kurti ir
užtikrinti saugią
ir jaukią ugdymosi
aplinką, skatinančią
vaiko psichinę ir
fizinę sveikatą.

2.1. Siekti
ugdomosios veiklos
kokybės bei
įvairinimo.

1.1.1. Kurti saugią ir
sveikąaplinką lauke,
grupėse ir kitose
patalpose.
1.1.2. Užtikrinti vaikų
sveikatinimo veiklos
tęstinumą.
1.1.3. Tobulinti ugdymo
kokybę, užtikrinant vaikų
individualių poreikių
tenkinimą.

+

1.1.4. Sudaryti sąlygas
specialiųjų poreikių vaikų
ugdymui lopšelyjedarželyje integracijos
būdu.

+

1.1.5. Rengti vaikų
sveikatossaugojimo
prevencinius projektus.

+

1.1.6. Bendradarbiauti su
Vilniaus r. PPT.
2.1.1. Organizuoti
ugdomąją veiklą,
padedant atsiskleisti vaikų
turimiems gebėjimams,
siekiant pažangos,
sėkmės, kūrybiškumo.
2.1.2. Kūrybiškai
organizuoti ankstyvąjį ir
ikimokyklinį ugdymą,
siekiant tolesnio
sėkmingo vaikų
mokymosi mokykloje.

+

+

+

+

+

3. Ryšių su šeima ir
visuomene
stiprinimas.

4. Lopšelio-darželio
materialinės bazės
gerinimas.

3.1. Stiprinti ryšius
su šeima,
visuomene, kitomis
ugdymo įstaigomis.

4.1. Gerinti
lopšelio-darželio
materialinę bazę.

2.1.3. Visose amžiaus
pakopose ugdyti
pilietinius tautinius
jausmus, siekiant doros,
atsakingumo, pagarbos
savo kraštui, žmogui ir
aplinkai.
3.1.1. Gerinti tėvų
švietimo ir informavimo
sistemą.
3.1.2. Ieškoti naujų
bendradarbiavimo formų,
siekiant didesnio
veiklumo, solidarumo,
gerų santykių tarp
pedagogų, vaikų, šeimos,
visuomenės.
3.1.3. Informuoti
visuomenę apie įstaigos
veiklą per internetinę
aplinką ir žiniasklaidą.
3.1.4. Dalyvauti gerosios
darbo patirties sklaidoje,
įvairiuose projektuose,
renginiuose, akcijose.
4.1.1. Įsigyti inovatyvių,
šiuolaikinių ugdymo
priemonių.
4.1.2. Įrengti žaidimo ir
sporto aikšteles.
4.1.3. Įsigyti sportinį
inventorių.
4.1.4. Apsirūpinti
sanitarinėmishigieninėmis
priemonėmis.
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+

+-
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IŠVADOS
Sėkmingai įgyvendinami visi strateginio plano prioritetai, t.y. puoselėjama vaikų sveikata ir
saugumas, ugdymo turinys ir procesas pasižymi veiksmingumu, yra visiems prieinamas ir
kokybiškas, labai stipriai pagerinta įstaigos materialinė bazė. Kiek mažiau yra įgyvendintas 3
prioritetas – ryšiai su visuomene yra labai stiprūs, tačiau su šeima per mažai išpuoselėti.

