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ĮVADAS
Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita
2016 m. rugsėjo 1 d. sukomplektuota 3 pradinių klasių komplektai, vienas komplektas
jungtinis 2-3 kl. Veikia 1 priešmokyklinė grupė ir 2 ikimokyklinio amžiaus vaikų grupės, iš viso 6
komplektai, 86 ugdytiniai.
Mokinių skaičiaus vidurkio kaita.
Klasės, grupės

2015-09-01

Vidurkis

2016-09-01

Vidurkis

ugdytinių

klasėje, grupėje

ugdytinių

klasėje, grupėje

skaičius
Ikimokyklinio

skaičius

ugdymo

39

19,5

37

18,5

priešmokyklinio

20

20

20

20

30

10

29

9,66

grupės
Mišri

ugdymo grupė
1–4 klasės

Mokykla įgyvendina pradinio, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas.
Mokytojų, turinčių pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją dalis
2017 m. mokykloje dirba 12 pedagogų. Iš jų: 4 mokytojai metodininkai, 6 vyr.
mokytojų, 2 turi pedagogo kvalifikaciją. Direktorė Aušra Gužauskienė turi III vadybinę kategoriją,
pavaduotoja ugdymui Rasa Gelažauskienė neatestuota.
Įgijusių pradinį išsilavinimą mokinių dalis
2016 m. pradinį išsilavinimą įgijo 10 mokinių ( 100% )
Gaunančių nemokamą maitinimą mokinių dalis
2016–2017 m. m. nemokamą maitinimą gauna 7 1–4 klasių mokiniai (24%) ir 2 priešmokyklinio
amžiaus vaikai ( 18 %)
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Užimtų neformaliajame švietime mokinių dalis
Neformaliajame švietime 2016–2017 m. m. dalyvauja 31 mokinių. Mokyklos būrelius
lanko 24 (83 %) mokiniai, meno mokyklas 5 (17,2 %), sporto 2 (6,9 %).
Įstaigos socialinis kontekstas
Mokyklos bendruomenės vertybės: gerbti kiekvieną tokį koks jis yra, bendrai ir
atsakingai dirbti ir būti atviriems naujovėms. 2016 m. didelį dėmesį skyrėme socialinei pagalbai,
lyderystei mokykloje, bendrųjų kompetencijų ugdymui, mokinių saviraiškai, edukacinių erdvių
atnaujinimui, bendradarbiavimui su tėvais ir socialiniais partneriais
Mokykloje veikia 5 neformaliojo švietimo būrelių, kuriuose ugdomi mokinių kūrybiniai,
sportiniai, darbo su kompiuteriu gebėjimai.
Esame įtraukti į Kauno rajono sveikatą stiprinančių ugdymo įstaigų tinklą ir dalyvaujame
tinklo veikloje.
Mokykloje nėra socialinio pedagogo, nei psichologo. Iškilusius klausimus sprendžia
vaiko

gerovės

komisija.

Aktyviai

bendradarbiaujame

Konsultuojamės su Kauno rajono švietimo centro

su

pedagogais,

tėvais,

vaikais.

PPT darbuotojais, Garliavos apylinkių

seniūnijos socialinėmis darbuotojomis, Kauno r. krizių centro psichologe.
1 klasėje ir mišrioje priešmokyklinio ugdymo grupėje vykdoma smurto ir socialinių
įgūdžių prevencijos programa ,,Zipio draugai“. Aktyviai dalyvaujame skelbiamose prevencinėse
akcijose.
Mokiniai su mokytojais dalyvavo įvairiuose rajone, mieste rengiamuose konkursuose,
viktorinose, parodose, renginiuose.
Bendradarbiaujame su Garliavos ir Garliavos apyl. lopšeliais-darželiais „Obelėlė“,
„Eglutė“, Jonučių darželiu, Ilgakiemio laisvalaikio sale ir biblioteka, Linksmakalnio mokykladarželiu, Garliavos Adomo Mitkaus Pagrindine mokykla. Bendradarbiaujame su UAB „Naujasis
Nevėžis“, „MAREX Boats“, „Glorija ir KO“ „Audronės ir Eduardo Mačių medelynas“, UAB
„Madisono medis“, rengiame bendrus renginius su Ilgakiemio laisvalaikio sale. Palaikomi glaudūs
ryšiai su Garliavos parapijos klebonu.
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Mokinių pasiekimai

 Rajono konkursas Teisinių žinių viktorina „Būk saugus“- 1 vieta;










Kauno apskrities teisinių žinių viktorina „Būk saugus“ – 3 vieta;
Rajono konkursas „Raštingiausias trečiokas“/diktantas – 2 vieta;
SMM idėjų konkursas „Eik taip, kaip eina laisvė“ skirtas Sausio 13 dienai paminėtipatekome tarp 10 respublikos geriausių mokyklų;
Respublikinis ekologinis konkursas "Mano žalioji palangė"/ ikimokyklinio ugdymo grupė
– tapo lauretais;
Tarptautinis matematikos konkursas „Pangea 2016“ - pateko į antrą turą.

Išorės lėšų pritraukimas
2016 m. Kauno r. savivaldybės inicijuota vasaros poilsio stovykla ,,Vasaros karalystė“.
Skirta 300 Eur. Priemonėms ir veiklos vykdymui.
Kauno r. savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2016 m.
projekto programa ,,Visada judu“. Skirta 400 Eur.
Kauno r. savivaldybės specialios lėšos lauko žaidimų aikštelių atnaujinimui – 6500 Eur.
Kauno rajono Vaikų mokymo plaukti bendrojo lavinimo mokyklose programa – 540 Eur.
2% lėšos. 2016 m. gauta 1277,57 Eur.
2016 M. SITUACIJOS ANALIZĖ
Prioritetas: Motyvuotas bendradarbiavimas irasmenybės tobulėjimas
1. Kurti fiziškai ir emociškai saugią, inovatyvią aplinką.
1.1 Bendradarbiauti su socialiniais partneriais.
Bendradarbiavimas su Ilgakiemio verslo įmonėmis sukurta saugi darželio aplinką– rekonstruoti
pėsčiųjų takeliai apie darželio pastatą.
Bendradarbiaujant su Garliavos policijos nuovada, Kauno rajono savivaldybės vaiko teisių
apsaugos tarnyba, Garliavos apylinkių seniūnija ir Garliavos krizių centru pastebėti ir
sustabdyti negatyvūs reiškiniai ugdytinių tarpe (Vaiko gerovės komisijos protokolai), ugdytinių
šeimose (posėdis Kauno r. Vaiko teisių apsaugos skyriuje). Saugios organizuojamos akcijos
„Būk saugus“, „Pakeliui į Kalėdas“ ir šventės. Sukurtas tarpusavio pasitikėjimas ir pagalba
užtikrinant ugdytinių saugumą.Vykdomas tėvų švietimas organizuojant paskaitas visuotinių
tėvų susirinkimų metu (1 paskaita „Apie patyčias“) tėvų ir vaikų švietimą, organizuojant
renginius, užtikrinant ugdytinių saugumą.
Bendradarbiaujant su Kauno kolegijos medicinos fakultetu skaitytos paskaitos vykdant
projektą „Visada judu“. Vaikai gavo žinių apie oro ir vandens užterštumą.
1.2 Įgyvendinti Kauno rajono savivaldybės projektus, programas.
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Įvykdytas sporto aikštyno renovacijos projektas: padidinta aikštelė (atitinka krepšinio aikštelės
standartus), pastatyti nauji krepšinio ir tinklinio stovai, aikštelė aptverta, aikštele gali naudotis
ir kaimo bendruomenės nariai.
Įvykdyta vaikų žaidimo aikštelių atnaujinimo programa. Atsirado nauji žaidimo aikštelių
įrenginiai. Ugdytinių laisvalaikis lauke tapo įdomesnis ir judresnis. Mokiniai pertraukų metu
aktyviai juda gimnastikos priemonių komplekse.
1.3 Dalyvauti projektuose, programose.
Įgyvendintas SSM tinklo projektas „Visada judu“. Skirtas pastovus dėmesys aktyviam
ugdytinių judėjimui, formuotas ilgalaikis poreikį sportuoti, mankštintis. Pravesta sporto šventė
mokiniams ir ugdytiniams, organizuotas europinis bėgimas, skaitytos 4 paskaitos.
Aktyviai buvo vykdomi Kauno rajono visuomenės sveikatos biuro renginiai, akcijos, paskaitos:
sveiki dantyus, kuprinių svėrimo akcija, sulčių diena, salotų ir mišrainių gaminimo akcija.
Ugdytiniams buvo formuojamas poreikis sveikai gyventi, maitintis, rūpintis savo sveikata ir
higiena.
1.4 Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones.
Atnaujinta II grupės aplinka, kuri lavina ugdytinių estetinį skonį, poreikį saugoti ir kūrybiškai
puošti aplinką. Sudarytos saugios ugdymosi aplinkos.
2. Įdiegti inovatyvias technologijas IU ir PU ugdytinių ir ugdytinių tėvų bendravimui, informavimui.
Ieškant tinkamo varianto IU ir PU pedagogų veiklos planavimui buvo išklausyti dveji mokymai
elektroninis dienynas “Tavo darželis“ ir elektroninis dienynas „Eduka. Vieno tinkamo varianto
nepasirinkta, nes jis netinka mokyklai ir darželiui. Tikslo įgyvendinimas perkeliamas 2017 m.
3. Skatinti ir motyvuoti tėvus dalyvauti vaiko ugdyme.
Taikyti įvairius bendravimo ir bendradarbiavimo būdus su tėvais/globėjais. Pravesti visuotiniai
mokinių btėvų susirinkimai (2) IU ir PU ugdytinių tėvų visuotiniai tėvų susirinkimai (2), grupių(6),
klasių(9), bendruomenės(2- susitikimas su seimo nariu Donatu Jankausku dėl kelio rekonstrukcijos,
susirtikimas su Kauno r. savivaldybės meru ir jo komanda dėl gyventojų lūkesčių 2017 metams)
susirinkimai. Įvykdyti individualūs pokalbiai su 2 ir 4 klasės tėvais ir mokiniais atlikus
standartizuotus (15 pokalbių).
Organizuoti ir įvykę 6 renginiai mokyklos-darželio ir kaimo bendruomenei: Kovo 11 minėjimas
(Pr.U) Tėvų diena (Pr.U), „Pakeliui į vasarą “(IU ir PU), Mokslo metų baigiamasis renginys(UP,
Pr.U), „Mokslo ir žinių šventė“( UP, Pr.U), Senelių šventė (UP, Pr.U), Sporto šventė (IU, UP,
Pr.U), Kalėdinis renginys „Vabalų diskoteka“(IU ir PU).

Prioritetas: Mokyklos-darželio įvaizdžio kūrimas
1. Formuoti patrauklų mokyklos-darželio įvaizdį, atvirumą ir patrauklumą visuomenei.
1.1 Tęsti vidaus veiklos įsivertinimą.
Vykdant vidaus veiklos įsivertinimo apklausas dalyvavo 100% kolektyvo narių ir 65% įstaigos
bendruomenės narių (tėvai, mokiniai), apklausų analizė ir gautas įsivertinimo rezultatas pristatytas
įstaigos bendruomenės susirinkime, mokytojų ir mokyklos-darželio tarybose.
1.2 Įvykdytas GHPT auditas.
Nustatyta, kad priemonės ir vedama veikla atitinka higienos normas, išaiškinti trūkumai ir poreikiai
(GHPT protokolas).
1.3 Plėtoti mokyklos-darželio informacinę sistemą.
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Mokyklos-darželio interneto puslapis buvo pildomas nuolatos, jame atsispindi visi renginiai ir
veiklos vykstančio įstaigoje, tėvams suteikiama informacija apie teisinių normų pasikeitimus,
informacija apie maitinimą mokykloje-darželyje, tėvai ir bendruomenė informuota apie naują
priėmimo į ikimokyklines įstaigas tvarką Kauno rajone. Naujas interneto puslapis nesukurtas
įvertinus naujo interneto puslapio kūrimo kainas. Uždavinio įgyvendinimas perkeliamas 2017 m.
1.4 Kurti mokyklos-darželio prisistatymą bendruomenei.
Sukurtas mokyklos-darželio logotipas, kurį lengva uždėti ant įvairių suvenyrų, skirtų mokyklosdarželio pristatymams. Mokyklos-darželio šūkis ir filmas dar kuriami. Dalinis uždavinio
įgyvendinimas perkeliamas 2017 m.
Mokyklos-darželio pedagogai dalyvavo rajono metodinėje dienoje Garliavos „Eglutės“ lopšelyjedarželyje ir respublikos konferencijoje Kėdainių mokykloje-darželyje „Puriena“, buvo skaityti
pranešimai, paruošti stendiniai pristatymai, skleidžiama geroji patirtis ir pristatatoma įstaiga.
Projektas „Ilgakiemio mokyklai 100“ įgyvendinamas bendradrbiaujant su Ilgakiemio biblioteka,
laisvalaikio sale, kaimo bendruomene. Buvo planuota surinkti istorinę medžiagą apie Ilgakiemio
mokyklą, išleistas nuotraukų albumas ir knyga apie mokyklą, paruošta medžiaga mokyklos
jubiliejui 2018 m. ir interneto puslapiui. Uždavinio įgyvendinimas perkeliamas 2017 m.
1.5 Teikti veiklos ataskaitas Kauno rajono savivaldybės tarybai, bendruomenei.
Pateiktos ataskaitos Kauno r. savivaldybei, mokyklos ir mokytojų tarybai „Vadovo metinė
atsakaita už 2015 m., vykdoma papildoma visų metų veiklos analizė ir finansų panaudojimo
tikslingumas.

Veiklos įsivertinimo išvados

Platusis veiklos
kokybės
įsivertinimas

Giluminis veiklos
kokybės
įsivertinimas

Išskirtos stipriosios
mokyklos veiklos pusės

Išskirtos
tobulintinos
veiklos sritys

Įsivertinimo
duomenų
panaudojimas,
tobulinant mokyklos
veiklą

Visos mokykloje
vertintos veiklos
sritys atitinka 3 ir
4 lygius.

Giluminiam
įsivertinimui
pasirinkta 2.3.
tema-Mokymo
kokybė.

5.4.2. Dėmesys
personalui – personalas
skatinamas tobulėti,
kelti kvalifikaciją,
tinkamai panaudojama
personalo patirtis,
globojami pradedantys
dirbti.

2.3.1. Mokymo
nuostatos ir būdai
– ieškoti
įvairesnių veiklos
formų, kurios
skatintų mokinių
mokymosi
motyvaciją ir
aktyvumą.

Toliau bus stebima
pamoka,
analizuojami
pokyčiai ir vertinama
naujų ugdymo
metodų taikymo
įtaka mokinių
pasiekimams.
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SSGG analizė
STIPRYBĖS

SILPNYBĖS





Aiški įstaigos vizija, misija ir tikslai.
Kvalifikuoti pedagogai.
Mokytojo padėjėjas mokiniams turintiems spec.
poreikių.
 Mokytojų, mokinių ir tėvų bendradarbiavimas.
 Mokyklos-darželio tradiciniai renginiai, šventės.
 Efektyviai veikianti informavimo ir vertinimo
sistema.
 Daug pamokų vedama netradicinėse aplinkose.
 Įstaigos taisyklių laikymasis.
 Soc. partnerių, tėvų (globėjų, rūpintojų) pagalba
atnaujinant materialinę bazę.
 Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.
 Bendradarbiavimas su rajono ir respublikos
ugdymo įstaigomis.
GALIMYBĖS
 Aktyvus ugdytinių, pedagogų ir įstaigos
dalyvavimas įvairiuose projektuose, konkursuose.
 Bendradarbiavimas su Garliavos regiono verslo
įmonėmis ir socialiniais parneriais: Garliavos
sporto ir kultūros centru, Kauno r. savivaldybe,
Viešąja biblioteka, Garliavos policijos nuovada,
Garliavos krizių centru, Garliavos bažnyčia.
 Aukšti mokinių akademiniai, meniniai-kūrybiniai
pasiekimai.
 Tėvų įsitraukimas į ugdymo procesą (pamokų
vedimas, profesinis informavimas ir ugdymas
karjerai).
 Papildomos Europos sąjungos, Švietimo ir
mokslo ministerijos, Kultūros rėmimo fondų,
Kauno rajono savivaldybės, sveikatą stiprinančių
mokyklų tinklo projektų ir 2% gyventojų pajamų
mokesčio lėšos.
 IU elektroninis dienynas.
 Elektroninė dienos įsivertinimo sistema.
 Atnaujinti internetinį mokyklos-darželio puslapį.

7










Ugdymo turinio diferencijavimas.
Mokinių mokymosi motyvacija ir
mokėjimo mokytis kompetencijos.
Pagalbos specialistų trūkumas.
Saugumo užtikrinimas pertraukų metu
mokyklos kieme ir koridoriuose.
Nusidėvėjusi dalis materialinės bazės.
Minimalus mokinių užimtumas po
pamokų ir neformalios veiklos.
Pamokos planavimo, organizavimo ir
vertinimo procesas įtraukiant visus klasės
mokinius.
Mažai ambicinga mokyklos tarybos
veikla.

GRĖSMĖS
 Stabiliai mažas mokinių skaičiaus.
 Galimybė mokiniams pasirinkti Garliavos
bendrojo ugdymo mokyklas.
 Kritiška mokyklos-darželio kiemo dangos
ir automobilių stovėjimo aikštelės būklė
dėl nepakankamo aplinkos finansavimo.
 Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių
mokinių/ugdytinių skaičiaus didėjimas.
 Dėl ypač blogos pastatų būklės susidaro
klaidingas įspūdis apie teikiamų paslaugų
kokybę, įstaigos įvaizdį, darbuotojų
kvalifikaciją.
 Kvalifikuotų darbuotojų trūkumas esant
būtinybei vaduoti sergantį darbuotoją.
 Sveikatos priežiūros specialisto
nebuvimas, dėl mažo etato 0,25.

2017 METŲ VEIKLA
2017 metų veiklos planas sudarytas vadovaujantis mokyklos strateginiu planu 2016–
2018 m., atlikta mokyklos įsivertinimo bei mokyklos veiklos plano įgyvendinimo analize.

2017 veiklos plano prioritetai, tikslai,
uždaviniai
Užtikrinta aukšta ugdymo paslaugų
kokybė.
1. Lavinti gebėjimo mokyti ir mokytis
kompetenciją.
 Tobulinti veiklų metodus, taikyti
inovatyvius ugdymo būdus.

2013-2017 strateginio plano
prioritetai
Ugdymo procesas apimantis
visapusišką sumanios
asmenybės
ugdymą (vaikai) ir tobulėjimą
(suaugę), akcentuojant sveiką
gyvenimo būdą.

2. Ugdymo kokybės gerinimas ir
mokymosi pagalbos teikimas.
 Skleisti ugdymo ir mokymo
patirtis.
 Tobulinti mokinių/ugdytinių,
turinčių skirtingus gebėjimus,
ugdymą pamokose/ IU ir PU
veiklose ir neformaliajame
ugdyme.

2013-2017 strateginio plano
tikslai
1. Užtikrinti aukštą ugdymo
paslaugų kokybę.
2. Modernizuoti ugdymo bazę,
skatinančią motyvuotos ir
sumanios asmenybės
ugdymąsi.
3. Vykdyti IU plėtrą.

Mokyklos
bendruomenės
ryšių Novatyvus mokyklos-darželio 4. Formuoti patrauklų
stiprinimas.
įvaizdžio formavimas.
mokyklos-darželio įvaizdį.
1. Formuoti patrauklų mokyklos-darželio
įvaizdį, atvirumą ir patrauklumą
visuomenei.



Turtinti ir modernizuoti
edukacines aplinkas.
2. Kurti dinamišką, atvirą ir
funkcionalią ugdymo(si) aplinką.
 Užtikrinti vaikų saugumą ir gerą
savijautą.
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PRIORITETAS: Užtikrinta aukšta ugdymo paslaugų kokybė.
1. Tikslas: Lavinti gebėjimo mokyti ir mokytis kompetenciją.
1. Uždavinys: Tobulinti veiklų metodus, taikyti inovatyvius ugdymo būdus.

Ei. Priemonės
Nr.
1. Pamokų stebėjimas ir aptarimas ,,Gera pamoka“

2.
3.

Atlikimo
terminai
Sausis-gruodis

Mokyklos-darželio ir Mokytojų tarybos posėdis Lapkritis
„Strateginio plano 2018-2022 m. gairės“ pristatymas.
Lankyti seminarus, atviras veiklas, metodines dienas. Sausis-gruodis

4.

Sistemingai stebėti ir vertinti neformaliojo ugdymo Sausis-gruodis
veiklą

5.
6.

Sistemingai aptarti ugdomosios priežiūros rezultatus Sausis-gruodis
Sistemingai stebėti ir vertinti organizuojamus Sausis-gruodis
renginius, atviras veiklas.

7.

Vykdyti refleksiją apie renginių, projektų, švenčių Sausis-gruodis
vykdymą.
Vykdyti metinį veiklos vertinimo pokalbį su Sausis
darbuotojais
Renginiai bendruomenei, atviros veiklos, talkos, Sausis-gruodis
akcijos, konkursai.

8.
9.

Atsakingi asmenys
Direktorius,
pavaduotojas
ugdymui
Darbo
grupė,
direktorius
Administracija,
pedagogai
Direktorius,
pavaduotojas
ugdymui
Direktorius,
pavaduotojas
ugdymui
Metodinės grupės
Direktorius
Pedagogai

2. Tikslas: Ugdymo kokybės gerinimas ir mokymosi pagalbos teikimas.
1. Uždavinys: Skleisti ugdymo ir mokymo patirtis.
Eil Priemonės
Nr.
1. Dalyvauti (2-6) konferencijose, metodinėse dienose
2.
3.
4.
5.

Skaityti 2 pranešimus konferencijose, metodinėse
dienose, paruošti stendinius pranešimus.
Organizuoti dvi metodines dienas rajono IU ir PU
pedagogams
Kryptingai dalyvauti mokinių olimpiadose,
konkursuose, projektuose.
Atlikti mokinių pasiekimų ir pažangos analizę.

Atlikimo
terminai
Sausis-gruodis
Sausis-gruodis
Gegužė-spalis
Sausis-gruodis
Sausis, gegužė

7.

Aktyvinti iniciatyvių tėvų ir Mokyklos-darželio Sausis-gruodis
tarybos veiklą.
Organizuoti Tėvų dieną mokykloje
Kovas

8.

Pradinio ugdymo bendrosios programos ugdymo Gegužė

6.
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Atsakingi asmenys
Administracija,
pedagogai
Administracija,
pedagogai
IU ir PU metodinė
grupė
Pedagogai
Pavaduotojas
ugdymui
Administracija
Pavaduotojas
ugdymui

plano projekto 2017-2018 m. m. svarstymas
9. Organizuoti 6 renginius bendruomenei
Sausis-gruodis
10. Atnaujinti ir reguliariai pildyti mokyklos-darželio Sausis-gruodis
interneto puslapį.
11. Projektas „Ilgakiemio mokyklai 100“ įgyvendinamas
Gegužėbendradarbiaujant su Ilgakiemio biblioteka, laisvalaikio
lapkritis

Pedagogai
direktorius
Darbo grupė

sale, kaimo bendruomene. Uždavinio įgyvendinimas
perkeliamas iš 2016 m.

2. Uždavinys: Tobulinti mokinių/ugdytinių, turinčių skirtingus gebėjimus, ugdymą pamokose/ IU
ir PU veiklose ir neformaliajame ugdyme.
Eil. Priemonės
Atlikimo
Atsakingi asmenys
Nr.
terminai
1.
Diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymas ir Balandis,
Direktorius,
aptarimas 2 ir 4 klasėse.
gegužė
pavaduotojas
ugdymui
2.
Darbas su gabiais vaikais. Gabių vaikų ugdymo Sausis-gruodis
Pedagogai
programa.
3.
Pamokų/veiklų stebėjimas ir vertinimas pagal Sausis-gruodis
Direktorius,
nustatytus pamokos tobulinimo aspektus.
pavaduotojas
ugdymui
4.
Ugdytinių
asmeninės
pažangos
stebėjimo Sausis-gruodis
Pavaduotojas
tobulinimas (pasiekimų aplankas, vaiko pasiekimų
ugdymui,
gebėjimų grafikas, , pasiekimų vertinimas).
pedagogai
5.
Pritaikytos ir individualizuotos ugdymo programos Rugsėjis, pagal Pavaduotojas
ugdytiniams turintiems spec poreikius.
PPT pažymą
ugdymui,
pedagogai
6.
Mokytojų gerosios patirties sklaida metodinėje Sausis-gruodis
Metodinės grupės
grupėje (6-8 posėdžiai).
pirmininkai
7.
Mokytojų
veiklos
įsivertinimas
numatant Gruodis
Direktorius
tobulinimosi kryptis.
8.
Pedagogų, dirbančių su spec poreikius turinčiais Sausis-gruodis
Direktorius,
vaikais, kvalifikacijos kėlimas, kompetencijos
pavaduotojas
lavinimas.
ugdymui,
pedagogai
9.
Tęsti darbą pagal atnaujintą lietuvių kalbos programą Sausis-gruodis
Pavaduotojas
ir vadovėlius 1-2 kl.
ugdymui, 1-2 kl.
padagogai
10. Organizuoti tėvų apklausas dėl ugdymo kokybės ir Sausis-gruodis
Pavaduotojas
neformaliojo mokinių ugdymo.
ugdymui
11. Mokyklos tarybos posėdis ,,Pradinio ugdymo Sausis-gruodis
Direktorius,
prioritetai 2017-2018 m. m.“
pavaduotojas
ugdymui
12. Individualūs pokalbiai su tėvais ir mokiniais
Spalis,
Direktorius,
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vasaris, gegužė

13.

Pagalbos mokiniui organizavimas. Vaiko gerovės Sausis-gruodis
komisijos posėdžiai.

14.

Efektyvi logopedo pagalba vaikams, turintiems spec Sausis-gruodis
poreikių.

pavaduotojas
ugdymui,
klasės/grupės
pedagogas
Vaiko
gerovės
komisijos
pirmininkas
Vaiko
gerovės
komisijos
pirmininkas,
logopedas

PRIORITETAS: Mokyklos-darželio bendruomenės ryšių stiprinimas.
Tikslas: Formuoti patrauklų mokyklos-darželio įvaizdį, atvirumą ir patrauklumą visuomenei.

Uždavinys: Turtinti ir modernizuoti edukacines aplinkas.
Eil. Priemonės
Nr.
1. Sukurti mokiniams interaktyvią/informacinę aplinką
mokyklos vestibiulyje.
2. Modernizuoti ugdymo aplinkas PU grupėje.

Atlikimo
terminai
Sausis-gruodis

Atsakingi asmenys

Gegužė-spalis

Direktorius, ūkvedys

3. Sukurti gerų idėjų banką.

Gegužė

4. Įrengti ugdymo priemonių skyrių.

Sausis-gegužė

Pavaduotojas
ugdymui
Direktorius, ūkvedys

5. Atnaujinti vadovėlių ir grožinės literatūros fondą.

Gegužė

Direktorius, ūkvedys

6. Tobulinti informacijos perteikimo būdus.

Sausis-gruodis

Pedagogai

7. Įsigyti kokybiškų mokymo/ugdymo priemonių,
atitinkančių šiuolaikinį ugdymą.
8. Mokytojų
tarybos
posėdis
„Modernių
mokymo/ugdymo priemonių įtaka mokymosi
rezultatams“
9. Eksponuoti mokinių/ugdytinių kūrybinius darbus
mokyklos-darželio erdvėse.
10. Įdiegti inovatyvias technologijas (el. dienynas) IU ir PU

Sausis-kovas

Direktorius, ūkvedys

Gegužė

Direktorius

Sausis-gruodis

Pedagogai

Rugsėjis-spalis

Direktorius,
pavaduotojas
ugdymui

ugdytinių ir ugdytinių tėvų bendravimui, informavimui,
ugdymo proceso planavimui ir fiksavimui. Tikslo
įgyvendinimas perkeliamas iš 2016 m.

11. Organizuoti pedagogų
mokymus darbui su Kovas
virtualiomis priemonėmis: el. dienynu, el.
pratybomis, mokomaja medžiaga.
12. Tobulinti veiklos kokybės įsivertinimą.
Sausis-gruodis
dizaino
mokyklos-darželio
interneto Gegužė- spalis
puslapis.Uždavinio įgyvendinimas perkeliamas iš 2016.

13. Naujo
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Direktorius, ūkvedys

Direktorius

Pavaduotoja
ugdymui
Direktorius,
pavaduotojas

Tikslas: Kurti dinamišką, atvirą ir funkcionalią ugdymo(si) aplinką.
Uždavinys: Užtikrinti vaikų saugumą ir gerą savijautą.
Eil. Priemonės
Atlikimo
Nr.
terminai
Mokyklos-darželio
šūkio
ir
filmo
kūrimas.
Dalinis
1.
Balandisuždavinio įgyvendinimas perkeliamas iš 2016 m.
lapkritis
Rugsėjis,
spalis

4.

Bendradarbiavimas su Garliavos policijos nuovada. 2
paskaitos, kurias veda Garliavos policijos nuovados
policininkai: vaikų saugumas namuose, vaikų
saugumas kelyje.
Bendradarbiavimas su Garliavos apylinkių seniūnu,
soc. darbuotojais, krizių centro specialistais,
psicholagais.
Dalyvavimas
organizuojamuose
posėdžiuose. Ugdytinių lankymas šeimose.
Bendradarbiavimas su PPT.

5.

Atlikti apklausą „Ar man mokykloje saugu?“

Spalis

6.

Mokytojų tarybos posėdyje parengti pranešimą
„Vaikų saugumą ir gerą savijautą užtikrinančios
priemonės“
Vykdyti prevencines programas „Zipio draugai“,
„Obuolio draugai“.
Dalyvauti rajono ir respublikos organizuojamose
prevencinėse akcijose, konkursuose, savaitėse.
Dalyvauti sveikatą stiprinančių ugdymo įstaigų
tinklo veikloje.
Atlikti pedagoginį tyrimą „Pirmokų adaptacija
mokykloje“, „Ikimokyklinukų adaptacija darželyje“
Vykdyti tėvų švietėjišką veiklą: tėvų susirinkimai,
lankstinukai, paskaitos, informacija el. priemonėmis.

Rugpjūtis

12.

Individualus darbas su ugdytiniais ir jų tėvais.

Sausis-gruodis

13.

Vykdyti prevencines programas, socializacijos ir Sausis–gruodis
sveikatingumo projektus.

14.

Elektronis mokyklos-darželio durų užraktas

2.

3.

7.
8.
9.
10.
11.

15.

Direktorius,
pavaduotojas
ugdymui
Direktorius

Sausis-gruodis

Direktorius

Sausis-gruodis

Direktorius,
logopedas
Pavaduotojas
ugdymui
Direktorius

Sausis-gruodis

Sausis-gruodis

Pavaduotojas
ugdymui
Pavaduotojas
ugdymui, pedagogai
SSM darbo grupė

Lapkritis

Metodinės grupės

Sausis-gruodis

Direktorius,
pavaduotojas
ugdymui
Direktorius,
pavaduotojas
ugdymui, pedagogai
Direktorius,
pavaduotojas
ugdymui,
darbo
grupės
Direktorius, ūkvedys

Sausis-gruodis

Lapkritisgruodis
Darželio pastato kiemo ir akligatvio prie mokyklos 2017 m.
pastato renovacija. (bendradarbiaujant su Garliavos apylinkių seniūnu)
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Atsakingi asmenys

Direktorius, ūkvedys
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