Kauno lopšelis – darželis „Rokutis“
VEIKLOS TURINYS
1 tikslas – Efektyvinti įstaigos veiklą orientuojantis į vertybėmis grįstą vaikų ir pedagogų
lyderystę, skatinamąjį vadovavimą.
Sėkmės kriterijus
Pedagogai ir vadovai įgis
komandinės lyderystės įgūdţių

Vaikų lyderystės įgūdţių
ugdymo metodai ir būdai
pritaikomi ugdomajame
procese.

Laukiami minimalūs
rezultatai
Organizuotas 1 pasitarimas
komandinės lyderystės
klausimais

Laukiami maksimalūs
rezultatai
Organizuoti 2 pasitarimai
komandinės lyderystės
klausimais

4 pedagogai dalyvaus 1-ame
lyderystės seminare.

8 pedagogai ir vadovai
dalyvaus 2-juose lyderystės
seminaruose

Organizuoti 2 koučingo
technikų praktikumai (pagal
T. Misiukonio knygą
„Koučingo technikos“

Organizuoti 4 koučingo
technikų praktikumai (pagal
T. Misiukonio knygą
„Koučingo technikos“

60 proc. pedagogų taikys
praktines ugdomojo
vadovavimo priemones savo
darbe
Pedagogų komanda parengs
ir įgyvendins 4 vaikų
lyderystės ugdymosi
projektus.

85 proc. pedagogų taikys
praktines ugdomojo
vadovavimo priemones savo
darbe
.
Pedagogų komanda parengs
ir įgyvendins 6 vaikų
lyderystės ugdymosi
projektus.

Organizuota 1 tarptautinė
vaikų lyderystės stovykla.

Organizuotos 2 tarptautinės
vaikų lyderystės stovyklos.

4 vaikai dalyvaus
tarptautinio projekto „Saulės
nuspalvinti, jūros suvienyti“
veikloje ir vyks į 1 ugdomąją
stovyklą.

8 vaikai dalyvaus
tarptautinio projekto „Saulės
nuspalvinti, jūros suvienyti“
veikloje ir vyks į 2
ugdomąsias stovyklas.

Įgyvendintas projektas
specialiųjų poreikių vaikams
„Lyderystės mokykla“,
dalyvaus Kauno miesto
ikimokyklinės įstaigos.

Įgyvendintas projektas
specialiųjų poreikių vaikams
„Lyderystės mokykla“,
dalyvaus respublikos
ikimokyklinės įstaigos

50 proc. vaikų pagerės
bendradarbiavimo, lyderystės
ir mokėjimo mokytis
gebėjimai.

70 proc. vaikų pagerės
bendradarbiavimo, lyderystės
ir mokėjimo mokytis
gebėjimai

Nuolat besimokanti, kūrybiška, Gavus nepilną finansavimą,
bendradarbiaujanti,
iš dalies įgyvendintas
iniciatyvi bendruomenė
kvalifikacinis projektas
„Tarptautinio matmens
integracija į ugdymo
procesą“. Mokymuose
dalyvaus 5 pedagogai.

Priemonės
Eil
Priemonės
.
pavadinimas
Nr.
1.
Įstaigos tarybos
posėdis „Dėl
tarptautinių
kvalifikacijos
projektų
parengimo ir
įgyvendinimo“
2.
Tėvų ir pedagogų
anketinė apklausa
„Aš - lyderis“
3.
Lyderystės
identifikavimo ir
plėtojimo kriterijų
parengimas
4.

Mokytojų tarybos
posėdis
„Komandinės
lyderystės įgūdţių
ugdymas“

Parengtas ir įgyvendintas
tarptautinis kvalifikacinis
projektas „Tarptautinio
matmens integracija į
ugdymo procesą“.
Mokymuose dalyvaus 7
pedagogai.

Įgyvendintas tarptautinis
toleranciją, pilietiškumą ir
tautiškumą ugdantis
projektas „Saulės
nuspalvinti, jūros suvienyti“.

Įgyvendintas tarptautinis
toleranciją, pilietiškumą ir
tautiškumą ugdantis
projektas „Saulės
nuspalvinti, jūros suvienyti“.

Suorganizuotas 1 pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo(si)
seminaras Kauno miesto
pedagogams, siekiant
pasidalinti gerąja darbo
patirtimi.

Suorganizuotas 1 pedagogų
kvalifikacijos tobulinimo
seminaras respublikos
pedagogams, siekiant
pasidalinti gerąja darbo
patirtimi.
Vykdoma patirties sklaida ir
elektroninėje erdvėje
eTwinning portale, taip pat
privačiame portale
TwinSpace. Parengti 3
straipsniai informaciniam
portalui www.ikimokyklinis.lt

Įvykdymo
terminas

Ištekliai

Įstaigos
tarybos
pirmininkas

Sausis

Įstaigos
tarybos nariai

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Sausis

Bendruomenė

Vasaris

Darbo grupė

Vasaris

Mokytojų
taryba

Atsakingi
vykdytojai

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Socialiniai
partneriai

Pastabos

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

2

Tarptautinis
kvalifikacinis
projektas
„Tarptautinio
matmens
integracija į
ugdymo procesą“
(mokymai
pedagogams)
Video
konferencijos su
šalių partnerių
vaikais ir
pedagogais
Koučingo
technikų
praktikumai (pagal
T. Misiukonio
knygą „Koučingo
technikos“
Vaikų lyderystės
ugdymo projektai
įstaigoje
Tarptautinės vaikų
kūrybinės
stovyklos Danijoje
ir Lietuvoje
Projektas
specialiųjų
poreikių vaikams
„Lyderystės
mokykla‘
Tyrimas
„Mokyklos
mikroklimatas
Seminaras
respublikos
ikimokyklinių
įstaigų
pedagogams
„Tarptautiškumo
metodo plėtojimas
ugdymo procese“

Direktorius

Kovas,
Rugsėjis

Švietimo
mainų paramos
fondo lėšos
14000 Eur

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Vasaris,
kovas,
geguţė

Projekto darbo
grupė

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Sausisbalandis

Psichologė

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Direktorius

Kovas

Bendruomenė

Balandis,
Lapkritis

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
VGK nariai

Spalis

Švietimo
mainų paramos
lėšos 21150
Eur
Darbo grupė

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

Lapkritis

Bendruomenė

Gruodis

Tarptautiniuose
mokymuose
dalyvavę
pedagogai

tikslas - Atlikti įstaigos lauko ir vidaus erdvių atnaujinimo darbus, tobulinant
ugdymą(si) skatinančią aplinką.

Sėkmės
kriterijus

Laukiami minimalūs rezultatai

Laukiami maksimalūs rezultatai

Atnaujintos
lauko erdvės,
pritaikant jas
vaikų ugdomajai
veiklai.

Uţtikrintos
higieninės ir
estetinės vidaus
patalpų sąlygos

Atnaujintas „Pojūčių takelis“.
Organizuotas pleneras „Atgijęs
medis“.
Įsigyta priemonių kūrybai, tinkančių
lauko sąlygomis.
Iš antrinių ţaliavų pagaminta mini
aikštelė „Gandro lizdas“.
Įrengtas „Kliūčių ruoţas“,
panaudojant turimas medţiagas.
Vienoje grupėje atlikti miegamojo
patalpų remonto darbai (sumontuotos
pakabinamas Amstrong lubos,
perdaţytos sienos).
Pakeistas 1 rūsio langas, uţtikrinant
tinkamą patalpų vėdinimą.
Atliktas vieno darbuotojų WC
kosmetinis remontas (pakeistas
naujas klozetas ir kriauklė).

Atnaujintas „Pojūčių takelis“, įrengti
nauji sutvirtinimo borteliai.
Organizuoti 2 plenerai „Atgijęs
medis“.
Įsigyta priemonių kūrybai, tinkančių
lauko sąlygomis.
Įrengtas naujas ţaidimų kompleksas.
Įkurta nauja erdvė vaikų aktyvumui įrengti landţiojimo tuneliai ir
kalneliai.
Vienoje grupėje atlikti miegamojo
patalpų remonto darbai (sumontuotos
pakabinamas Amstrong lubos,
perdaţytos sienos, paklota laminuotų
grindų danga).
Pakeisti 2 rūsio langai, uţtikrinant
tinkamą patalpų vėdinimą.
Pilnai suremontuotas vienas
darbuotojų WC (atliktas grindų ir
sienų remontas, pakeistos durys,
pakeistas klozetas ir kriauklė).

Priemonės
Eil.
Nr.

Priemonės
pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

1.

Įstaigos tarybos
posėdis „Dėl lauko
erdvių pritaikymo
ugdomajai veiklai“
Rūsio langų
keitimas į
varstomus.

Įstaigos
tarybos
pirmininkas

2.

3.

Priemonių kūrybai
įsigijimas.

4.

„Pojūčių takelio“
atnaujinimas ir
sutvirtinimo
bortelių įrengimas.
Tėvų savanorių
plenerai „Atgijęs
medis“.
Naujo ţaidimų
komplekso
įsigijimas.
„Boruţėlių“ gr.
miegamojo lubų,

5.

6.

7.

Ribinis
atitikimo
laikas
Sausis

Ištekliai

Direktoriaus Maţos vertės
pavaduotojas
apklausos
ūkiui
būdu atrinktas
rangovas
Direktoriaus
pavaduotojas
ūkiui
Direktoriaus
pavaduotojas
ūkiui

Balandis

200 EUR
2 proc. lėšos

Balandis

100 EUR
MK lėšos

Geguţė

300 EUR
Labdaros
paramos
lėšos

Direktoriaus
pavaduotojas
ūkiui
Direktoriaus
pavaduotojas
ūkiui
Direktoriaus Konkurso
pavaduotojas būdu atrinktas

Geguţė,
birţelis

Socialiniai
partneriai

Spalis

Liepa

Įstaigos
tarybos
nariai

5000 EUR
biudţeto
lėšos
6100 EUR
biudţeto

Pastabos

8.

9.

sienų ir grindų
dangos remonto
darbai (46,5 m2).
Landţiojimo
tunelių ir kalnelių
įrengimas
Vieno darbuotojų
WC remontas
(grindų ir sienų
remontas; durų,
klozeto ir kriauklės
pakeitimas)

ūkiui

darbų
rangovas

Direktoriaus
pavaduotojas
ūkiui
Direktoriaus
pavaduotojas
ūkiui

Rizikos veiksnys
Negausime lėšų naujo ţaidimo komplekso
įsigijimui.

lėšos
Rugsėjis

100 EUR
2 proc. lėšos

Lapkritis

2000 EUR
biudţeto
lėšos

Veiksmų alternatyva
Iš antrinių ţaliavų pagaminsime mini aikštelę
„Gandro lizdas“.

V SKYRIUS
ATSISKAITYMO IR VISUOMENĖS INFORMAVIMO TVARKA
Kas atsiskaito,
informuoja
Direktorius

Kam atsiskaitoma,
kas informuojamas
Įstaigos tarybai

Savininko teises
įgyvendinančiai
institucijai
Visuotiniam tėvų
susirinkimui
Įstaigos
bendruomenei

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

Mokytojų tarybai

Mokytojų tarybai

Direktoriaus

Direkciniam

Atsiskaitymo ir
informavimo forma
Vaizdinis pranešimas
„Dėl finansinių lėšų
panaudojimo
prioriteto teikimo
2017 m. (projektas)“.
Vadovo veiklos
ataskaita „Dėl 2017
m. įstaigos veiklos“.
Ţodinė statistinė
ataskaita „Dėl 2 proc.
lėšų panaudojimo“.
Pranešimas „Dėl 2017
m. įstaigos veiklos
plano rezultatų
analizės“.
Tarpinė ţodinė ir
raštiška ataskaita
„Dėl 2017 m. įstaigos
veiklos plano
rezultatų“.
Vaizdinis pranešimas
„Dėl lyderystės ir
tolerancijos įgūdţių
ugdymosi
technologijų
tobulinimo įstaigoje“.
Ţodinė ataskaita „Dėl

Įvykdymo terminas
Sausis

Gruodis
Rugsėjis

Lapkritis

Birţelis

Lapkritis

Spalis

pavaduotojas ūkiui

pasitarimui

Direktoriui

Įstaigos tarybai

Įstaigos tarybos
pirmininkas

Įstaigos
bendruomenei

Vyr. buhalteris

Įstaigos
bendruomenei

Direkciniam
pasitarimui
Grupių pedagogai,
specialistai

Direktoriaus
pavaduotojui
ugdymui

Grupių pedagogai,
specialistai

Mokytojų tarybai

VGK komisijos
pirmininkas

Mokytojų tarybai

Sveikatos prieţiūros
specialistas,
psichologas

Mokytojų tarybai

Įsivertinimo darbo
grupė

Įstaigos tarybai

Projekto „Lyderystės
mokykla“ darbo grupė

Mokytojų tarybai

viešųjų pirkimų
dokumentų
pateikimo“.
Tarpinė ţodinė
ataskaita
„Dėl remonto darbų
vykdymo“.
Ţodinė ir raštiška
ataskaita „Dėl
nuveiktų darbų pagal
2017 metų veiklos
planą“.
Stendinis pranešimas
„Dėl lėšų ugdymui
paskirstymo“.
Statistinė ataskaita
„Dėl 2016 m.
finansinės ataskaitos ir
2017 m. planuojamų
lėšų“.
Statistinė ataskaita
„Dėl I ir II pusmečio
finansinių išteklių
panaudojimo“.
Ţodinė ir raštiška
ataskaita „Dėl vaikų
pasiekimų ir
paţangos“ .
Ţodinė ir raštiška
ataskaita „Dėl 20162017 m.m. metodinės
veiklos“.
Pranešimas „Dėl
2016-2017 m.m. vaiko
gerovės komisijos
veiklos“.
Ţodinė ir raštiška
ataskaita „Dėl
tiriamosios veiklos
rezultatų ir jų
panaudojimo ugdymo
kokybei gerinti“.
Pranešimas
„Dėl plačiojo ir
giluminio įsivertinimo
rezultatų“.
Ţodinė ir raštiška
ataskaita „Dėl
lyderystės renginių
efektyvumo“.

Liepa

Gruodis

Kas pusmetį

Sausis

Gruodis

Birţelis

Birţelis

Birţelis

Lapkritis

Lapkritis

Gruodis

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Lina Pochylienė

Logopedas

Saturna Sporišienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

Edita Sabaliauskienė
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