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JONIŠKIO R. ŽAGARĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VYŠNIUKAS“ 2020 M.
VEIKLOS ATASKAITA

2020 m. įgyvendinti strateginiai tikslai ir uždaviniai:
1. Gerinti ugdymo(si) kokybę, užtikrinant ugdymo(si) turinio kaitą, atitinkančią
šiuolaikinius ugdymo tikslus.
Sėkmingai įgyvendinamas Joniškio rajono Žagarės vaikų lopšelio-darželio ,,Vyšniukas“
(toliau – įstaigos) 2019-2022 metų strateginis planas, vykdoma nuolatinė refleksija analizuojant
išsikeltus tikslus, parengtas ir, dėl šalyje įvesto karantino, dalinai įgyvendinta 2020 metų įstaigos
metinė veiklos programa. Tėvų ir globėjų pateikti prašymai patenkinti 100 procentu, darželį
lanko 53 vaikai, vaikai iš atokiai gyvenančių vietų vežami įstaigos transportu. Pagal
bendruomenės poreikį įsteigta ir suformuota savaitinė grupė, kurią nuolat lanko 8 vaikai.
Vykdomas nuoseklus ugdomosios veiklos planavimas grupėse bei atliekamas vaikų pasiekimų
vertinimas. Pedagogams parengta nuotolinio darbo tvarka, su ja supažindinti visi pedagogai.
Karantino metu ji buvo efektyviai taikoma ugdant vaikus. Spartus informacinių technologijų
vystymasis skatina naujų technologijų, modernių informacijos sistemų diegimą, kurios vis labiau
daro įtaką ugdymo procesui. Kompiuteris, šiuo laikotarpiu tapo būtinu darbo įrankiu.
Kompiuterizuotų vietų dėka pagerintos ne tik pedagogų, bet ir sveikatos ugdymo ir mitybos
specialisto darbo sąlygos. Modernizuotos pedagogų darbo vietos, turinčios interneto ryšį. Gerėja
pedagogų gebėjimai naudotis informacinėmis technologijomis. Modernizuojamas ugdymo
procesas. Pedagogai šiais metais tobulino savo žinias kursuose ir seminaruose (534,5 valandos),
informacinių technologijų ugdymo turinio planavimo ir tobulinimo kompetencijas, susipažino su
Vebinaro elektroninio mokymo aplinka, sandara. Įgytos praktinės žinios, kaip pradėti dirbti su
šia aplinka, panaudojant skaitmeninį turinį.
2. Kurti vaiko raidą stimuliuojančią aplinką.
Ugdymas planuojamas vadovaujantis darželio pedagogų parengta ikimokyklinio ugdymo
programa „Vyšniuko dienelės“, kurios ugdymo turinyje numatytos vaiko esminės nuostatos ir
gebėjimai, vaiko veiksenos. Programoje turinys orientuotas į vaiko kompetencijų ugdymą,
reikalingą tolimesniam vaiko asmenybės ugdymui, ikimokykliniame ugdyme ugdomi 43 vaikai.
Priešmokyklinis ugdymas, kuriame dalyvauja 10 vaikų, organizuojamas pagal ,,Bendrąją
priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“. Įgyvendinama Tarptautinė socialinių įgūdžių
prevencijos programa „Zipio draugai“ priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupėse.
Remiantis Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa, pildomas Vaiko ugdymo pasiekimų
ir pažangos aplankas (2 k. per mokslo metus (ruduo-pavasaris)); Priešmokyklinėje grupėje 2
kartus per metus (rudenį-pavasarį) atliekamas Mokyklinės brandos tyrimas (J. Jiraseko
orientacinis mokyklinės brandos testas (modifikuotas A.Kerno)); Kaupiamas ir pildomas vaiko
Priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos aplankas: vaiko daroma pažanga yra vertinama
nuolat, pasirenkant vertinimo būdus ir metodus: stebėjimą, pokalbį, diskusiją, vaiko
pasakojimus, jo darbelių ir veiklos analizę, garso, vaizdo įrašus ir kt.; kasdienė informacija apie

vaiko pasiekimus kaupiama ir fiksuojama vaiko pasiekimų apraše, aplanke, skaitmeninėse
laikmenose ar kt. Vaikų pasiekimai ir pažanga su tėvais aptariami individualiai, esant poreikiui,
bet ne rečiau kaip 2 kartus per metus; Pavasarį pateikiama Priešmokyklinio ugdymo pedagogo(ų)
rekomendacija būsimam pradinių klasių mokytojui. Vyrauja tinkama psichologinė aplinka
įstaigoje, dirba vaiko gerovės komisija, specialistai – logopedas, socialinis pedagogas.
Ugdytinių pasiekimai įvertinti „Mūsų darželis“ el. dienyne (įdiegtas nuo 2020 m. spalio
mėn.). Įvertinus vaikų pasiekimus, atkreipiamas dėmesys į individualius vaikų poreikius ir
priemones kaip ugdyti (kasdieniniai vaiko įgūdžiai, kalbos ir bendravimo įgūdžiai ir kt.). Jei
vaikas pagal savo amžių neatitinka pasiekimų žingsnelio, jam skiriamas papildomas dėmesys
ugdyti vieną ar kitą įgūdį. Pavasario karantino metu nuotoliniu būdu vykdėme tarptautinį
projektą ,,Apkabinkime žemę“, kurį organizavo asociacija ,,Gyvoji planeta“. Visus 3 etapus
,,Žmogaus dovana Žemei“, ,,Gyvasis vanduo“ ir ,,Šokis Žemei“ įvykdėme drauge su vaikais ir
tėvais.
Atnaujintos ir patobulintos vaikų saviraiškos erdvės lauke. Aprūpintos visos grupės
kompiuteriais ir interneto prieiga (įsigyti trys kompiuteriai, galingesnis maršrutizatorius).
Paskelbto karantino metu dėl koronaviruso pandemijos buvo nuolat vykdoma 4 vaikų
priežiūra išimties atveju, kurių tėvai dėl darbo funkcijų negalėjo prižiūrėti namuose. Užtikrintas
įstaigos patalpų valymas ir dezinfekcija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos pateiktomis rekomendacijomis dėl sveikatos priežiūros įstaigų patalpų ir ne
sveikatos priežiūros įstaigų patalpų dezinfekcijos.
3. Stiprinti bendravimo santykių kultūros kaitą.
Dėl šalyje paskelbto karantino dėl koronaviruso pandemijos, beveik pusmetį bendravimas
su kolegomis bei ugdytiniais ir jų tėvais (globėjais) vyko virtualioje erdvėje. Individualiai (pagal
grupės vaikų tėvelių ir pedagogų poreikį ir galimybes) susitarta dėl bendravimo būdų,
informavimo priemonių ir kanalų, kaip jiems bus teikiama ugdymo medžiaga ar informacija.
Susitarta dėl grįžtamojo ryšio, gaunant vaizdo ar kt. medžiagą apie vaiko ugdymo rezultatus
(pvz.: nufotografuoti ir įkelti vaikų darbelių ar pažintinės veiklos nuotraukas, užfiksuoti kitas
ugdymo (si) akimirkas). Nuotolinio darbo metu išmokome plačiau naudotis informacinėmis
technologijomis. Šiuo metu svarbi ir aktuali informacija keliama į Facebook darželio grupes.
Tėveliai džiaugiasi matydami savo vaikų veiklą, žaidimus darželyje, taip pat tėvams individualiai
siunčiamos jų vaikų nuotraukos, kurios džiugina ir nuramina juos.
Darželio taryba pritaria esminiams tikslams, gerinant įstaigos veiklą. Su aptarnaujančiu
personalu pravesti metiniai pokalbiai, skirtos metinės užduotys. Vykdoma asmens duomenų
saugojimo politika, lygių galimybių politika, darbo apmokėjimo sistema vykdoma pagal naują
darbo apmokėjimo sistemos aprašą.
Ir toliau bendradarbiaujama su esamais socialiniais partneriais bei su Joniškio PPT.
Įsijungta į Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamas akcijas,
asociacijos „Sveikatos želmenėliai“, „Sveikatiada“ veiklas. Priešmokyklinėje ir vyresniojo
amžiaus ikimokyklinėje grupėje įgyvendinama tarptautinė programa „Zipio draugai“. Aktyvus
bendruomenės narių dalyvavimas Europos judumo savaitėje, kasmetinėje sveikatinimo šventėje
„Aš bėgu“. Dalyvauta Joniškio r. savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji bibliotekos Žagarės filialo
bibliotekos, Žagarės regioninio parko direkcijos, Žagarės kultūros centro renginiuose.
Draugaujame tarptautiniu mastu su Latvijos Respublikos Saldaus savivaldybės Saldus miesto
darželiu „Pasacina“, dalinamės darbo patirtimi, sklaida.
Skelbiama informacija apie įstaigą visuomenei laikraštyje „Sidabrė“. Nuolat atnaujinama
informaciją apie darželio veiklą įstaigos tinklapyje www.zagaresvysniukas.lt

Lopšelyje-darželyje kiekvienas vaikas priimamas kaip asmenybė, garantuojama teisė ir
galimybė augti sveikam, gyventi saugioje aplinkoje, būti mylimam ir jaustis vertingu.
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