Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Dainoros Zakutauskienės 2019 metų veiklos užduotys
Užduotys

Siektini rezultatai

1. Ugdymo turinio
tobulinimas.

Nuolatinė ir sisteminga
ugdomosios veiklos
refleksija ir analizė.
Atnaujintas ugdomasis
turinys, integruojant
alternatyvius
ikimokyklinio ugdymo(si)
priemonių komplektus.
Ugdomosios veiklos
planavimo tobulinimas,
siekiant konkretumo ir
sistemingumo.
Ugdymo turinio
individualizavimas,
atsižvelgiant į vaikų
specifinius poreikius.

2. Sveikos gyvensenos
programos parengimas ir
įgyvendinimas.

Sveikos gyvensenos
programos integravimas į
ugdymo procesą, siekiant
vaikų sveikatos stiprinimo
ir sveikos gyvensenos
įgūdžių ugdymo.
Projektinės veiklos
sveikatos saugojimo ir
stiprinimo temomis
plėtojimas.
Bendruomeniškumo
ugdymas.

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis vertinama, ar
nustatytos užduotys įvykdytos)
2019 m. I-II ketvirčiai – ikimokyklinio
ugdymo(si) priemonių “YGA GA” ir
“OPA PA draugai PI KA”
integravimas į ikimokyklinio amžiaus
grupių ugdymo turinį (4-6 m.).
Literatūros analizė, nuolatinė
ugdomojo proceso veiksmingumo ir
efektyvumo stebėsena, rezultatų
analizė. Priešmokyklinio ugdymo
programos “OPA PA” refleksija,
išvados, geroji patirtis.
2019 m. III-IV ketvirčiai –
ugdomosios veiklos planavimo
atnaujinimas, refleksijos.
Ugdymo turinio individualizavimas individualių planų darbui su
specialiųjų poreikių bei gabiais vaikais
parengimas; naujų metodų įtraukimas į
ugdymo procesą.
Ugdymo turinio papildymas
edukacinėmis veiklomis už įstaigos
ribų (išvykos į muziejus, parodas,
baseiną, parkus, tėvų darbovietes,
pažintinės ekskursijos Vilniuje ar už jo
ribų).
2019 m. II-III ketvirčiai parengta 2019-2023 m. sveikos
gyvensenos programa, kurios tikslas –
formuoti vaikų sveikos gyvensenos
įgūdžius, kurti sveikatos stiprinimo
sistemą bei užtikrinti sveikatai
palankią aplinką.
Programa įgyvendinama nuo 2019 m.
rugsėjo mėn.:
- parengiami ir įgyvendinami
sveikatingumo projektai;
- organizuojami tradiciniai
(„Mankštiada“, „Dviratukų dienos“,
„Judėjimo savaitė“) ir nauji renginiai,
akcijos sveikatos saugojimo ir
stiprinimo tema;
- į sveikatinimo priemones įtraukiama
visa įstaigos bendruomenė;
- vykdoma švietėjiška veikla.

3. Matematinio skaičiavimo
metodo “NUMICON”
diegimas ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
grupėse.

Matematinio skaičiavimo
metodo „NUMICON“
integravimas į įstaigos
ikimokyklinio bei
priešmokyklinio ugdymo
turinį.
Metodikos taikymas
darbui su specialiųjų
poreikių vaikais.

2019 m. II-IV ketvirčiai –
metodika integruota į įstaigos
ikimokyklinio ugdymo (nuo 4 m.),
priešmokyklinio ugdymo procesą ir
taikoma dirbant su specialiųjų poreikių
vaikais.
Metodikos įgyvendinimo refleksija,
analizė, aptarimai metodinių
pasitarimų metu.
Kvalifikacijos kėlimo sklaida
pedagogų bendruomenei, geroji
patirtis.
Metodikos planavimo bei vaikų
pasiekimų ir pažangos vertinimo bei
informavimo tėvams parengimas.

