PATVIRTINTA
Vilniaus darželio- mokyklos„Svaja“
direktoriaus 2016 m.
d.
įsakymu Nr.

VILNIAUS DARŽELIO-MOKYKLOS„SVAJA“
NEFORMALIOJO UGDYMO PLANAS
2016-2017 MOKSLO METAMS

Tikslas : Mokinių vertybinių nuostatų ir socialinių gebėjimų ugdymas
Uždaviniai: -

skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp „Svajos“ bendruomenės narių
Sudaryti palankiausias sąlygas individualiems ugdytinių gebėjimų skleidimui ir plėtojimui
Kurti saugų darželio – mokyklos mikroklimatą
Formuoti ugdytinių socialumo kompetenciją
Eil.
Nr.
1.

Veikla

Terminai

Mokslo ir žinių diena- pirmo
skambučio šventė

2016 m . rugsėjis

Saugios aplinkos kūrimo renginiai:
- saugus kelias į mokyklą
- saugi klasė
- saugi teritorija
„Svajokime kartu“ projekto pradžia
„Kopūstų vakaronės“

2016 m. rugsėjis
2016-2017 m. m.
klasių ir grupių
vadovų planai

3.

Pradinukų ir darželinukų sporto
šventė
„Rudens žaidimai“

2016 m. rugsėjis

4

Europos kalbų dienos paminėjimas

2016 m. rugsėjis

2.

2.1

Atsakingi asmenys
n.Leškina
Kl. vadovai
T.Stankevič
Grupių vadovai
T.Stankevič
Klasių ir grupių
vadovai
N.Leškina
Klasių vadovai
T.Stankevič
i.Terez
fizinio lavinimo
mokytojas,
klasių, grupių
vadovai
V.Aržanova
E.Šukevič
Klasių, grupių
vadovai

Numatomi rezultatai
95% darželio- mokyklos bendruomenės
narių tapatinas su įstaiga, didžiuojasi ir
dalyvauja įstaigos veikloje, renginiuose
Bendruomenės nariai aktyviia dalyvauja
darželio – mokyklos veikloje
90% darželio- mokyklos ugdytinių
jaučiasi saugūs, informuoti apie taisykles,
tvarkas. Mažės smurto atvejų ir traumų
galimybių.
Ugdytinių įtraukimas į kolektyvinę veiklą,
socialinės kompetencijos ugdymas

80% 2-4 klasių mokinių dalyvaus Europos
kalbų dienos minėjimo organizuotoje
veikloje, ugdysis pažinimo, komunikacijos
ir socialumo kompetencijas

5.

Tarptautinės mokytojų dienos šventė

6.

Psichinės sveikatos diena „kokios
2016 m. spalis
spalvos tavo nuotaika?“
- Nuotaikos
piešimas, apranga
atspindinti nuotaiką

T.Stankevič
S.Gumeniuk
N.Leškina
Klasių, grupių
vadovai

7.

Tolerancijos diena
„Vienybės ir draugystės diena“

2016 m. spalis

Administracija
Klasių, grupių
vadovai

7.1

Licėjaus dienaIII-IV klasių mokinių išvyka į
Markučius
Gamtosauginiai ir sveikos
gyvensenos renginiai

Spalis

8.
9.

Vienos dienos šventė
„Augintinių diena“

9.1

„Pirmokų krikštynų“ renginys

10.

Sveikos mitybos renginiai darželyje
– mokykloje:
- Draugiška kuprinė
- Sveikuolių košė

2016 m. spalis

2016-2017 m.m.
Pagal atskirus
mėnesio planus
2016m. lapkritis

A.Nebolsina
N.Leškina
2016 m. lapkritis

N.Leškina
Metodinė taryba
Mokyklos taryba
I.Stoliarenko
A.Nebolsina

Darželio – mokyklos veikla tenkina
bendruomenės lūkesčius, nuolat
organizuojant projektus, programas,
renginius.
Ugdoma savarankiškumo, aktyvumo,
socialumo kompetencija
- ugdoma vaikų asmens plėtra, socialinių,
emocinių, poreikių tenkinimas.
Mokiniai skatinami būti savimi, mokėti
tinkamai elgtis ir bendrauti tarp savo
draugų, klasiokų, bendruomenės narių.
Vaikų veikla pripažįstama ir vertinama
85% ugdytinių sėkmingai ugdosi
vertybines nuostatas, geba pasirūpinti
kitais ir savimi, yra tolewrantiški.
Visi ugdytiniai pripažįstami ir vertinami

Klasių, grupių
vadovai

Saugios aplinkos puoselėjimas

N.Leškina
T.Šadianec
T.Stankevič
Klasių ir grupių
vadovai

100% ugdytinių sėkmingai ir prasmingai
geba pasirūpinti kitais formuojamos
vertybės.
Tenkinami mokinių poreikiai

Slaugytoja
G.Griniuk
T.Stankevič
Klasių, grupių

Formuojamos sveikos gyvensenos
nuostatos
Kuriamos saugios aplinkos
Ugdomos pažinimo, socialumo

11.

- Maisto piramidė
- Valgymo etiketas ir taisyklės
Atšvaitų akcija„Būk saugus tamsiu paros metu“

vadovai

kompetencijos

2016 m. lapkritis,
gruodis

T.Stankevič
Klasių, grupių
vadovai

Tenkinami mokinių saugumo, pažinimo
poreikiai
Skatinamas bendravimas su tėvais ir
pareigūnais

Fizinio lavinimo
mokytojai, klasių
vadovai
N.Leškina
T.Stankevič
Klasių, grupių
vadovai, slaugytoja
I.Stoliarenko
R.Černiauskienė
Klasių, grupių
vadovai
T.Stankevič
Metodinė taryba
Klasių, grupių
vadovai, ugdytinių
tėvai

12.

Sporto estafetės tarp 2-3 klasių

2016 m.spalislapkritis

13.

Tarptautinė nerūkymo diena
„Nerūkantis žmogus – madingas ir
stilingas žmogus“ (pokalbiai,
plakatai)
Projekto „Mokyklos radijas“
vykdymas – „Kalėdiniai
sveikinimai“

2016 m. lapkritis

14.

14.1
15.

16.

Gruodis

Išvykos į teatrus, muziejus
Gruodis
Kūrybinės dirbtuvės ir parodos
Gruodis
skirtos Kalėdoms ir Naujiems
Metams:
-atvirukai
-Klaėdų piešinių paroda
-klasių, grupių papuošimo Klaėdoms
konkursas,
-akcija-pagalba benamiams vaikams,
beglobiams gyvūnams
-Kalėdų mugė
-Karnavalinių kostiumų puota
Akcija „Padėkime sparnuotiems
2017 m. sausis
draugams“
Pokalbiai „Kaip ir kuo lesinti
paukščius“

Metodinių būrelių
nariai, ugdytinių
tėvai

Ugdomos sveikos gyvensenos, socialumo,
komunikavimo kompetencija
90% mokinių patirs mokymosi sėkmę,
vertins savo jėgas, ugdys savigarbą ir
pagarbą kitiems bendruomenės nariams,
tenkinami poreikiai
90% mokinių ugdysis komunikacinę,
pažinimo, socialinę kompetencijas,
ugdysis pagarbą tradicijoms,
bendruomenės nariams.
100% vertybinių nuostatų ugdymas

100% ugdytinių mokės prasmingai,
atsakingai pasirūpinti gyvaja gamta. Kurs
saugias aplinkas, ugdysis vertybines
nuostatas

17.

Lietuvos Laisvės gynėjų dienos
paminėjimas

2017 m. sausio
13 d.

18.

„Šubertiada“
Šuberto 220 metinių minėjimas

2017 m. sausis

19.

„Diena be pykčio“ - Akcija

2017 m. vasaris

20.

Pramogų organizavimas:
-Užgavėnės
-Valentino diena
Lietuvos Nepriklausomybės diena:
-atvirukų Lietuvai paroda
-integruotos pamokos

2017 m. vasaris

21.1

Mokyklinis radijas - sveikinimai

2017 m. kovas

T.Stankevič
N.Leškina
Klasių, grupių
vadovai
N. Leškina
Mokyklos darželio
bendruomenė
R.Černiauskienė
Lietuvių kalbos
metodinio būrelio
nariai, mokyklos
darželio
bendruomenė
I.Stoliarenko

22.

Teatro festivalis
Teatro dienos, skirtos Eduardo
uspenskio 80- čio metinėms

2017 m. kovasbalandis

N.Leškina
Klasių vadovai

23.

Akcija „Vanduo – sveikatos šaltinis“

2017 m.kovas

24.

Kovo 11-osios minėjimas

2017 m. kovas

T.Stankevič
G.Griniuk
Klasių, grupių
vadovai
V.Černiauskienė
Darželio –

21.

2017 m. vasaris

Metodinė taryba,
lietuvių kalbos
metodinis būrelis,
klasių, grupių
vadovai
A.Nebolsina
J. Karalienė

100% ugdytinių ugdys vertybines
nuostatas, tolerancija, pagarba sau ir
kitiems bendruomenės nariams
Tenkinami mokinių poreikiai, ugdoma
pažinimo kompetencija, ugdytinių
įtraukimas į kolektyvinę veiklą
Gerės klasių, grupių prevencinės veiklos
kokybė
Mokinių saugumo poreikių tenkinimas
Bendruomenės įtraukimas į darželio –
mokyklos veiklą
Mokinių vertybinių nuostatų formavimas,
pažinimo, pilietiškumo, kūrybos
kompetencijų ugdymas

Tradicijų palaikymas, kūrybinės
kompetencijos ugdymas
100% mokinių kūrybinių, individualių
galių atskleidimas ir puoselėjimas,
tradicijų puoselėjimas, bendruomenės
sutelkimas
Mokinių sveikos gyvensenos būdo
ugdymas, skiriamas dėmesys aktualiems
sveikatos puoselėjimo problemos
Tradicijų puoselėjimas, vertybių ugdymas
Pažinimo kompetencijos ugdymas

24.1

mokyklos
bendruomenė
N.Leškina

„Svajokime kartu“ tąsa:
„Mano šeima ypatinga“- siuva,
lipdo, mes nagingi“
Saugios aplinkos kūrimo ir patyčių
prevencijos renginiai:
-klasės valandėlės su psichologu
-pokalbiai „Jeigu mes kartu“
-raštiški susitarimai

Pagal projekto
planą
2017m.kovas,
balandis

T.Stankevič
VGK nariai,
Klasių, grupių
vadovai

26.

Kūrybinės dirbtuvės:
-Velykų šventė

2017 m. balandis

T.Stankevič
Klasių, grupių
vadovai

26.1

„Svajokime kartu“ projekto tąsa:
„Dainuojanti šeima“
„Mūsų kiemelio“ projektas
-akcija „2017-darom!“
-Šeštadieninė talka
-Pažinimo tako kūrimas

2017 m. pagal
projekto planą
2017 m. balandis- T.Stankevič
gegužė
N.Leškina
T.Šadianec
Metodinė taryba

28.

„Šviesaforo“ konkursas

29.

„Motinos diena“ – parašyk
gražiausią žodį mamytei

2017 m. kovas balandis
2017 m. gegužė

30.

„Šviesaforo varžybos“

31.

„Paskutinio skambučio šventė“
Ketvirtokų šventinis koncertas
Pažymėjimų teikimas

25.

27.

T.Stankevič
Klasių vadovai
T.Stankevič
N.Leškina
Klasių ir grupių
vadovai

2017 m. balandis- T.Stankevič
gegužė
Klasių vadovai
2017 m. gegužė
N.Leškina
4-ų klasių vadovai
A.Nebolsina

Mokiniai mokės praktiškai aptarti
situacijas, žinos kur galima kreiptis
pagalbos, mokės spręsti konfliktines
situacijas. Tolerantiškumo ugdymas,
sveikos gyvensenos vertybių ugdymas,
socialinės kompetencijos plėtojimas
Ugdoma mokinių kūrybinė komunikacinė
kompetencija. Šeimos ir mokyklos
bendradarbiavimo puoselėjimas, tradicijų
puoselėjimas, tolerantiškumo ugdymas
Mokinių vertybinių nuostatų formavimas
Bendruomenės įtraukimas į darželio –
mokyklos veiklą
Ekologinis ugdymas, socialinės
kompetencijos ugdymas
1-4 klasių mokiniai
Įgys praktinių saugaus elgesio kelyje žinių
100% mokinių ugdymo vertybių nuostatus,
klestės šeimos ir mokyklos
bendradarbiavimas, augs darželio –
mokyklos veiklos potencialas ir vertė
bendruomenėje
1-4 klasių mokiniai įgys praktinių saugaus
eismo žinių kelyje
100% mokinių ir tėvų įvertins N.Leškinos
indėlį į darželio – mokyklos veiklos
tobulinimą ir skleidimą

32.
33.

„Sporto varžybos“
„Svajokime kartu“ projekto tąsa
Edukacinių išvykų dienos

2017 m.gegužėbalandis
2017 m. balandisgegužė

Fizinio lavinimo
mokytojas
T.Stankevič
Pradinio klasių
metodinio būrelio
nariai, klasių
vadovai

_____________________________

Ugdysime sveiko gyvenimo būdo
kompetenciją
100% ugdytinių ugdys pažinimo,
komunikacijos, iniciatyvumo,
kurybingumo, savarankiškumo, socialumo
kompetencijas

