2016-2017 m. m. veiklos prioritetai, tikslai, uždaviniai
Veiklos tikslai ir uždaviniai keliami atsižvelgiant į Švietimo kaitos perspektyvas, ŠMM
teikiamus svarbiausius 2016 – 2017 mokslo metų veiklos akcentus, į mokyklos veiklos kokybės
įsivertinimo rezultatus bei mokyklos 2014-2018 metų strateginiame veiklos plane iškeltus pagrindinius
prioritetus:
1. Saugus ir sveikas vaikas.
2. Ugdymo kokybė.
3. Ryšiai su šeima ir visuomene.
4. Profesinis tobulėjimas.
1. Tikslas - saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą.
Uždaviniai:
1.1. Kurti saugią ir sveiką aplinką lauke, grupėse, klasėse bei kitose patalpose.:
– sutelkiant įstaigos darbuotojus, tėvus, ugdytinius šiai veiklai;
– praturtinant sporto-žaidimų aplinkas naujomis, saugiomis, kokybiškomis priemonėmis;
1.2. Užtikrinti vaikų sveikatinimo veiklos tęstinumą:
–
–

per aktyvią sveikatingumo ugdymo koordinavimo darbo grupės veiklą;
mokyklos bendruomenės sveikatos ugdymo programą ,,Aukime sveiki’’ integruojant į

ugdymo turinį visose vaikų amžiaus pakopose;
–

rengiant ir įgyvendinant ilgalaikius ir trumpalaikius sveikatos saugojimo, prevenciniu

projektus;
–

įtraukiant ugdytinių šeimų narius į sveikatinimo veiklos uždavinių įgyvendinimą.

2. Tikslas - gerinti ugdomo(-si) kokybę.
Uždaviniai:
2.1. Organizuoti dialogišką, tyrinėjantį ugdymą(-si), pagrįstą saviraiškiu, aktyviu ugdytinių
dalyvavimu, skatinantį vaikų asmenybės augimą:
-

ugdymą pritaikant vaikų individualioms galimybėms;
siekiant nuolatinės kiekvieno vaiko pažangos;
pritaikant ugdymo turinį, silpniau besiugdančių (remiantis PPT rekomendacijomis)

ir gabių vaikų poreikiams;
- ugdant skaitymo rašymo gebėjimus visose ugdymo proceso veiklose;
- didinant pamokos veiksmingumą;
2.2. Pamokose ir ugdomosios veiklos užsiėmimuose darželyje efektyviai taikyti aktyviuosius,
netradiciniuos ugdymosi metodus ir informacines technologijas:
– dalyvaujant edukacinėse programose;
– plečiant ugdymo(-si) erdvę, įvairinant veiklą;
– organizuojant ugdomąją veiklą IT pagalba.

Uždaviniai:
3.1. Kelti pedagogų kvalifikaciją, dalyvaujant įvairiuose kvalifikacijos kėlimo
renginiuose:
– seminaruose, kursuose;
– per gerosios darbo patirties sklaidą;
– per kryptingą metodinę veiklą;
– tobulinant mokytojų kompetenciją per įsivertinimą.
3.2. Informuoti visuomenę apie įstaigos veiklą per internetinę aplinką ir žiniasklaidą.
3.3. Dalyvauti gerosios darbo patirties sklaidoje, įvairiuose projektuose, akcijose.
3.4. Plėsti informacinių technologijų panaudojimo galimybes:
– lankant kompiuterinio raštingumo kursus;
– tobulinant darbo su interaktyvia lenta įgūdžius;
– dalyvaujant VŠĮ "Švietimo tinklas" ir kituose organizuojamuose nuotoliniuose kursuose.

