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PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ 

2020 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

I SKYRIUS 

2019 METŲ VEIKLOS ANALIZĖ 

 

Panevėžio lopšelis-darželis „Kregždutė“ įkurtas  1968 m. Lopšelis-darželis „Kregždutė“ 

yra biudžetinė, pelno nesiekianti savivaldybės įstaiga. Adresas: D. Poškos g. 29, LT- 35149  

Panevėžys.  Tel. (8- 45) 460197.  El. p. kregzdutedarzelis@gmail.com. Pagrindinė veiklos sritis: 

ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Vadovaudamiesi Panevėžio miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. A-610 patvirtintais ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliais 2019-2020 mokslo metams,  „Kregždutėje“ nuo 

2019 metų rugsėjo 2 d. veikė 7 ikimokyklinio amžiaus grupės: 3 lopšelio grupės (VII modelio), 3 

darželio grupės (VII modelio), 1 jungtinė ikimokyklinio amžiaus grupė (XIII medelio) ir 1 

priešmokyklinio amžiaus grupė (VII modelio). Įstaigą 2019 metais lankė vidutiniškai 118 vaikų, 

dirbo 40 darbuotojų. Lopšelyje–darželyje „Kregždutė“  ugdymo procesas organizuojamas pagal 

įstaigos mokytojų sukurtą ikimokyklinio ugdymo programą „Pažinimo taku“ (parengta direktoriaus 

sudarytos darbo grupės 2019 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 1-10; pritartos Panevėžio miesto 

savivaldybės administracijos Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo 2019 m. birželio 17 d. 

įsakymu Nr. VĮ-154(22.1.7) ir  patvirtintos 2019 m. birželio 20 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1-35 

„Dėl ikimokyklinio ugdymo programos „Pažinimo taku“ patvirtinimo“). Mokyklos  bendruomenę 

sudaro: ugdytiniai (vaikai nuo 1 m. iki 7 m.), ugdytinių tėvai (klientai),  mokytojai, švietimo 

pagalbos specialistai, administracija ir kitas personalas.  

Mokykla savo veikloje vadovavosi 2017 m. kovo 30 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1-21 

patvirtintu Panevėžio lopšelio–darželio „Kregždutė“ 2017-2019 strateginiu planu. Strateginis planas 

įgyvendinamas per metinius veiklos planus. Metinis veiklos planas patvirtintas 2019 m. sausio 8 d.  

direktoriaus įsakymu Nr. 1-2 „Dėl Panevėžio lopšelio–darželio „Kregždutė“ 2019 metų veiklos 

plano patvirtinimo“. 2019 metų veiklos planas dera su įstaigos strateginio plano tikslais ir 

uždaviniais. Programos  vykdymas nuolat analizuojamas, bendruomenė susipažinusi su metinio 

veiklos plano ir strateginio plano įgyvendinimu. 2019 m. rugsėjo 9 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1-46 

patvirtintas Priešmokyklinio ugdymo planas 2019-2020 mokslo metams. Parengta ir sėkmingai 

veikia   priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimo vertinimo sistema, sudarytos tinkamos sąlygos 
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priešmokyklinių vaikų ugdymui, saviraiškai. Įstaigoje gerėjo ugdymo sąlygos, pedagogai nuolat 

kėlė savo kvalifikaciją. 

2019 metais įgyvendinome numatytus tikslus ir uždavinius. 2019 metų veiklos programos 

tikslai ir uždaviniai:  

1. Tikslas: gerinti ugdymo paslaugų kokybę. 

 Tęsti ugdymo turinio tobulinimą. 

 Informacinių technologijų panaudojimas ugdymo(si) procese. 

 Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos tobulinimo. 

2. Tikslas: tikslingai pritaikyti vidaus ir lauko erdves vaikų poreikiams. 

 Tęsti edukacinių erdvių papildymą priemonėmis. 

 Siekti lauko ir vidaus ugdymo(si) aplinkų ir įrangų atnaujinimo. 

3. Tikslas: tobulinti bendruomenės sveikatos stiprinimo ir saugojimo nuostatas. 

 Telkti bendruomenę sveikos aplinkos kūrimui įstaigoje. 

 Formuoti sveikos gyvensenos nuostatas, įtraukiant vaikų tėvelius ir socialinius partnerius. 

4. Tikslas: stebėti, tyrinėti supančią aplinką, analizuoti joje vyksiančius pokyčius. 

 Ekologiniam ugdymui sukurti palankias sąlygas, tęsiant bendradarbiavimą su socialiniais 

partneriais. 

 Įtraukti tėvus į praktinę gamtosauginę veiklą.  

Mokykloje veikia vaiko gerovės komisija, parengtas vaiko gerovės komisijos darbo 

reglamentas, bendraujama ir bendradarbiaujama su Panevėžio Pedagoginės psichologinės tarnybos 

specialistais. Logopedė Loreta Šleikuvienė  respublikinėje ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogų, 

švietimo pagalbos specialistų idėjų mugėje „Žaidžiu ir kalbu 2019“ pristatė didaktinę priemonę 

„Pasakyk, kas skrenda lėktuvėliu“; dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio, priešmokyklinio, 

pradinio ugdymo įstaigų, pagalbos mokiniui specialistų ir vaikų virtualioje fotografijos darbų 

parodoje „Pirštukais kurtas Kalėdų noras“; prisijungė prie Kelmės rajono Pedagoginės 

psichologinės tarnybos organizuojamo prevencinio projekto „Žaidimai moko“. Šio projekto metu 

įdomių bei žaismingų užduotėlių pagalba paįvairinamas ugdymo procesas, padedama formuotis 

svarbiems ugdytinių įgūdžiams, bei žadinamos geros emocijos, stiprinama pedagogių ir ugdytinių 

sanglauda. Praktinių veiklų metu vaikai lavino rankos koordinaciją, lygino daiktus, plėtė, tobulino, 

įtvirtino erdvės ir regimuosius suvokimo vaizdinius; įsisavino sąvokas; susipažino su 

geometrinėmis figūromis. Parengė ir ugdomojoje veikloje naudoja didaktines priemones 

„Artikuliacinio aparato mankštelė kitaip“ ir „Pamaitink beždžionėlę“, bei ugdytinių motyvacijos ir 

įsivertinimo priemonę „Motyvacijos namukas“. Pritaikė individualią ugdymo programą „Boružėlių“ 

grupės ugdytinei. 
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 Priešmokyklinio ugdymo mokytojos Rasa Daujotienė, Jolanta Vaitkevičienė ir spec. 

pedagogė Kristina Šulskytė nuo 2018 metų lapkričio mėnesio iki 2019 metų birželio mėnesio 

dalyvavo Kauno lopšelio-darželio „Liepaitė“ projekte „Išauskime draugystės ir kalbos kilimą“, 

kuriame atliko numatytas edukacines užduotis, patobulino profesines ir bendrąsias kompetencijas. 

Tenkinant tėvų poreikius sudarytos sąlygos neformaliojo švietimo užsiėmimams įstaigoje. 

Pasirašytos sutartys su neformalaus švietimo teikėjais: VŠĮ „Robotikos akademija“, VŠĮ 

„Aukštaitijos krepšinio mokykla“, sportinių šokių treneriu Žymantu Kučiku, dailės mokytoja Irena 

Nemaniene ir Rasa Daujotiene, organizuojančia „Futboliuko“ treniruotes įstaigoje. 

Lopšelyje-darželyje „Kregždutė“ saugi ir estetiška lauko aplinka. Šiuolaikiška, estetiška 

ugdomoji aplinka nuolat tobulinama ir atnaujinama, todėl pagerinamos ugdymo sąlygos. Lauko 

edukacinė erdvė pasipildė nauja edukacine priemone „Kirmėlytė“ Apie mokyklos veiklą, ugdymą, 

lėšų panaudojimą ruošiama ir atnaujinama informacija grupių stenduose, mokyklos internetinėje 

svetainėje, tėveliai turi prisijungimą prie elektroninio dienyno.  

Pedagogams buvo sudarytos palankios sąlygos profesiniam tobulėjimui, kompetencijų 

puoselėjimui. Įstaigoje 2019 metais mokytojams organizuoti trys seminarai įstaigoje: „Linksmiausi 

žaidimai judriausiems vaikams“, „Netradicinių priemonių panaudojimas vaikų fizinio ugdymo 

užsiėmimuose“, „Bendravimas ir bendradarbiavimas su ugdytinių tėvais“. Ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja Lilijana Sikorskienė dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo programoje ikimokyklinio ir 

pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą.  

Logopedės Loretos Šleikuvienės  vaiko priežiūros atostogų metu iki 2019 metų kovo 25 

dienos įstaigoje pagalbą teikė specialiųjų poreikių vaikams du logopedai: Kristina Stanikūnienė 

0,75 etato ir Kristina Šulskytė 0,25 etato. Spec. pedagogo pagalbą 0,25 etato teikė Kristina Šulskytė. 

Loreta Šleikuvienė sugrįžus į darbą po vaiko priežiūros atostogų dirba logopede 1 etatu, o Kristina 

Šulskytė 0,25 etato spec. pedagogu iki 2019 metų rugsėjo 20 dienos. Nuo 2019 metų spalio 7 dienos 

0,25 etato spec. pedagogo pagalbą vaikams teikia Vilija Čereškienė.  

Mokytojų išsilavinimas ir kvalifikacija 2019 metais: 

Mokytojai Aukštasis 
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Vykdėme  ir įgyvendinome projektinę veiklą. Projektinės veiklos dėka lopšelyje-darželyje 

ugdomoji veikla tapo įvairesnė, prasiplėtė partnerystės tinklas, pagerėjo sąveika su tėvais. Mokykla 

dalyvavo projektuose:  gamtos mokyklos ekologiniame  projekte „Auginkime kartu“, „Už vieną 

trupinėlį čiulbėsiu vasarėlę“. Prisijungėme prie Tarptautinės komisijos organizuotų iniciatyvų 

„Atmintis gyva, nes liudija“ ir uždegę žvakeles prisiminėme Laisvės gynėjų dieną, skirtą Sausio 13 

– ąjai paminėti; pilietinės iniciatyvos „Gyvasis tautos žiedas“, skirtos Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimui paminėti ir Tolerancijos dienos, kuriant tolerancijos švyturius. Bendradarbiavome su VšĮ 

„Tikra mityba“ ir įgyvendinome projekto „Sveikatiada“ koordinatorių inicijuotas sveikos mitybos ir 

fizinio aktyvumo veiklas lopšelyje-darželyje „Kregždutė“. Taip pat prisijungėme prie socialinės 

akcijos #NenurašykOPalaikyk, skirtos išreikšti paramą ir plėsti tolerancijos ribas, mažinti atskirtį 

bei formuoti sveiką visuomenės požiūrį į žmones su dauno sindromo negalia. Dalyvavome 

respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės“, mūsų įstaigos 

komanda pateko į projekto finalą. Grupė vaikų su tėveliais vyko į Kaune organizuotą Lietuvos 

ikimokyklinių ugdymo įstaigų šventę „Futboliuko Kalėdos“, kurią organizavo respublikinė 

ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija. Įstaigos bendruomenė prisijungė prie 

respublikinio draugiško gamtai konkurso „Kamštelių vajus 2019“, kuris skirtas kuo daugiau surinkti 

gamtoje išmėtytų plastikinių butelių kamštelių ir juos perdirbti.  

Bendradarbiaudami su socialiniais partneriais lopšelio-darželio „Kregždutė“ ugdytiniai 

dalyvavo: viešosios bibliotekos filialo „Židinys“ organizuotame rytmetyje „Laisvės spalvos“, 

skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo dieną paminėti; akcijoje „Lietuva skaito“ ir fotografijų 

parodoje „Mes skaitome“; Kalėdų eglutės įžiebimo šventėje „Snaigės sukasi ratu“; edukaciniuose 

užsiėmimuose „Interaktyvios priemonės“ ir „Kalėdinių dekoracijų gamyba“;  „Vyturio“ 

progimnazijos organizuotoje „Būsimo pirmoko dienoje“ ir sportinėse varžybose priešmokyklinio 

amžiaus vaikams. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jūratė Poddubnienė „Bitučių“ grupės vaikams 

ir lopšelio-darželio „Jūratė“ „Bitučių“ grupės vaikams organizavo pramogą „Bitelių draugystė“; 

priešmokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės Laima Stasiukaitienė ir Jolanta Vaitkevičienė  

surengė lopšelio-darželio „Kregždutė“ priešmokyklinio amžiaus vaikams ir lopšelio-darželio 

„Jūratė“ priešmokyklinio amžiaus vaikams  rytmetį „Norime užaugti sveiki“. Įstaigos koridoriuose 

eksponuota Panevėžio lopšelio-darželio „Jūratė“ dailės būrelio ugdytinių kūrybinių darbų paroda 

„Voriukų pasaulyje“. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Rasa Daujotienė organizavo 

 

Logopedai  
1   1   

Spec. pedagogas 

 
1   1   

Meninio ugdymo 

mokytoja 
1     1 
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draugiškos futboliuko varžybos ne tik socialiniams partneriams  Panevėžio lopšelio-darželio 

„Žilvinas“ komandai, bet draugiškai parungtyniauti pakvietė ir Panevėžio lopšelio-darželio 

„Vyturėlis“ komandą. Priešmokyklinės grupės vaikai prisijungė prie Visuomenės sveikatos biuro 

projekto „Švarių rankų jėga“. 

 

 Panevėžio lopšelio-darželio „Kregždutė“ pedagogai ir ugdytiniai aktyvūs įvairiuose 

Panevėžio miesto renginiuose. Dalyvavome:  „Sigutės“ lopšelio-darželio respublikinėje 

ikimokyklinių įstaigų kūrybinių darbų parodoje „Kalėdų senelio kepurė“; „Gintarėlio“ lopšelio-

darželio respublikiniame ikimokyklinių švietimo įstaigų kūrybiniame konkurse-parodoje „Sniego 

senio pasakos“; „Paparčio“ lopšelio-darželio respublikinėje ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų 

ir pedagogų kūrybinių darbų parodoje „Koks įdomus sagų pasaulis“; „Taikos“ lopšelio-darželio 

kūrybinių darbų parodoje „Grįžtantys paukšteliai“; Panevėžio futbolo akademijos organizuotose 

tarpdarželinėse futbolo varžybose; Panevėžio Kultūros centro organizuotame koncerte Pasaulinei 

Žemės dienai paminėti „Aplink Saulę“; „Diemedžio“ lopšelio-darželio respublikiniame 

ikimokyklinių įstaigų projekte „Šokime kartu“ meninio ugdymo mokytoja Vaiva Kubilienė sukūrė 

šokį „Pelenės menuetas“, skirtą penkerių – šešerių metų vaikams. 

Dalyvavome ir renginiuose, kuriuos organizavo kitų miestų ikimokyklinės įstaigos: 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Boružėlė“ respublikinėje priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių 

darbų parodoje „Raidelė prie raidelės susideda žodelis“; Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ 

respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų kūrybinių darbų parodoje „Sveiki 

sugrįžę, paukšteliai!“; Vilniaus lopšelio-darželio „Sadutė“ respublikinėje ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM kūrybinėje laboratorijoje „Stebuklingas vanduo“. 

Panevėžio lopšelis-darželis „Kregždutė“ organizavo Panevėžio ikimokyklinių įstaigų 

kūrybinių darbų parodas „Gėlės žiedas... Reiškia daugiau, nei tūkstantis žodžių“,  „Mano grupės 

Advento kalendorius“. 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Ina Ramonaitė ir Vaiva Šulcienė parengė straipsnį apie 

iššūkius ir galimybes dirbant su ankstyvojo amžiaus vaikais, kuris buvo publikuotas dienraštyje 

„Sekundė“ 2019 m. sausio 16 dieną.  

Panevėžio lopšelyje-darželyje „Kregždutė“ saugi, estetiška ir funkcionali aplinka. 
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STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ BEI GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

 

Stiprybės Galimybės 

 Nuosekliai įgyvendinami įstaigos strateginiai 

ir metiniai veikos planai, siekiant ugdymo 

kokybės gerinimo ir vaikų saugumo 

užtikrinimo. 

 Įdiegtas elektroninis dienynas „Mūsų 

darželis“, išplėtota vaikų darželio informacinė 

tėvų švietimo sistema. 

 Atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa. 

Darželyje veikia ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pažangos ir pasiekimų 

vertinimo sistema. 

 Darželio bendruomenė įtraukta į veiklos 

vertinimo, įsivertinimo ir planavimo procesus. 

 Emocinio intelekto programa „Kimochi“ 

integruota į ugdymo programą. 

 Įstaiga aprūpinta informacinių technologijų 

ištekliais. Kiekvienoje grupėje yra kompiuteriai, 

projektoriai, veikia bevielis internetas. 

 Visi pedagogai turi kompiuterinio raštingumo 

įgūdžius. 

 Užtikrintas vaikų saugumas darželio kieme 

atnaujinus tvorą, kuri atitinka higienos normos 

reikalavimus. 

   Įgalinti įstaigos pedagogus efektyviau 

išnaudoti IKT priemones, pertvarkyti vidaus 

edukacines aplinkas, sudarant sąlygas 

patirtiniam vaikų ugdymui(si). 

 Aktyvinti įstaigos pedagogų gerosios patirties 

sklaidą įstaigoje, mieste, respublikoje. 

 Pedagogų praktinių įgūdžių stiprinimas, 

dirbant su vaikais, turinčiais emocijų ir elgesio 

sunkumų. 

 Vaikų ugdymo sąlygų gerinimas lauko 

aplinkoje. 

Silpnybės Grėsmės 

 Šeima mažai dalyvauja ugdomajame procese. 

 Didėjantis specialiųjų  ugdymosi poreikių 

vaikų skaičiaus įstaigoje, išryškino papildomų 

specialistų poreikį, stiprinant paramos ir 

pagalbos vaikui – šeimai kokybišką teikimą 

(psichologas, kineziterapeutas, pedagogo 

padėjėjas). 

 Daugėja vaikų, turinčių ugdymosi sunkumų, 

emocijų ir elgesio sutrikimų. 

 Trūksta kvalifikuotų mokytojų ir kitų 

specialistų dėl žemų atlyginimų ikimokyklinėse 

įstaigose. 

 Jaunėjantis vaikų amžius grupėse dėl 

priešmokyklinio ugdymo ankstinimo kelia 
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Pedagoginių žinių ir gebėjimų 

nepakankamumas, kaip dirbti su vaikais, 

turinčiais sutrikimų ir ugdymosi sunkumų. 

 

naujus iššūkius įstaigos pedagogams. 

Trūksta inovatyvių renginių pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimui. 

 Dažna teisės aktų kaita. 

 Skirtingi šeimų lūkesčiai vaiko ugdymui(si). 
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ĮSTAIGOS VIZIJA 

Atvira ir besimokanti ikimokyklinė įstaiga, patraukli vaikui ir jo tėvams (globėjams). 

 

ĮSTAIGOS MISIJA 

Kiekvieno darbuotojo veiklos kokybė – visos įstaigos veiklos kokybė, prestižas, išlikimo garantas. 

 

ĮSTAIGOS FILOSOFIJA 

Kiekvienas vaikas – unikalus, jį reikia mylėti, saugoti ir gerbti tokį, koks jis yra. 

 

ĮSTAIGOS PRIORITETINĖS SRITYS 

 

 Švietimo kokybės gerinimas ir ugdymo modernizavimas 

 Saugi, moderni aplinka 

 Vaikų sveikatos stiprinimas ir gamtosauginės kultūros ugdymas 

 

 

STRATEGINIAI TIKSLAI 

 

 Užtikrinti vaikų ugdymo(si) kokybę ir atliepti švietimo iššūkius. 

 Ugdomąjį procesą paįvairinti atnaujintomis, naujai įkurtomis edukacinėmis erdvėmis. 

 Ugdyti sveikatingumo ir ekologinės savimonės principus. 
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II SKYRIUS 

2020 METŲ METINIO VEIKLOS PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR JŲ 

REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

 

1. Tikslas: užtikrinti aukštą ugdymo paslaugų kokybę. 

 Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos tobulinimo. 

 Plačiau taikyti IKT priemones ugdymo procese. 

 Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos tobulinimo, derinant su 

mokyklos veiklos tikslais.  

2. Tikslas: Paįvairinti ugdymo(si) procesą, kurti ir atnaujinti edukacines erdves.  

 Kurti sveikas ir saugias naujas edukacines erdves ir tobulinti esamas. 

 Tęsti įstaigos ugdymo sąlygų ir aplinkų gerinimą. 

3. Tikslas: sveikos gyvensenos ir ekologinės savimonės įgūdžius integruoti į ugdymo 

turinį. 

 Sutelkti įstaigos bendruomenę sveikatos stiprinimo ir gamtosauginio ugdymo veiklai. 

 Sveikatingumo ir gamtosauginį ugdymą integruoti į bendrą ugdymo procesą. 

.  
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1. TIKSLAS 

Užtikrinti aukštą ugdymo paslaugų kokybę  

Priemonės tikslams ir uždaviniams įgyvendinti Numatomas rezultatas Įgyvendinimo laikas Atsakingi vykdytojai 

1.1. UŽDAVINYS 

Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos tobulinimo. 

Mokytojų tarybos posėdžiai: 

1. 2019 metų veiklos analizė ir gairės 2020 metams. 

2019 metų įstaigos veiklos ataskaitos pristatymas. 

2019 m. finansinių išteklių panaudojimo ataskaita. 

Pristatyta įstaigos veikla, finansinių 

išteklių panaudojimo ataskaita 

 

2020 m. sausis 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

buhalteris, pedagogai. 

2. Mokslo metų rezultatų aptarimas 

Vaikų pasiekimų vertinimas. 

Vaiko gerovės komisijos ir pagalbos mokiniui 

specialistų darbo ataskaitos. 

Darželio vasaros  darbo organizavimas. 

Aptarti 2019-2020  mokslo metų rezultatai, 

VGK veikla, pasidalinta vaikų vertinimo 

ugdant perspektyvomis, siekiant ilgalaikių 

tikslų, numatytos priemonės  vasaros 

darbui organizuoti. 

 

2020 m. gegužė 

 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

VGK komisija, 

pedagogai 

3. Pasiruošimas 2020-2021 mokslo metams. 

 Grupių komplektavimas. 

 Priešmokyklinio ugdymo plano projekto pristatymas. 

ŠMM ir Panevėžio miesto švietimo skyriaus naujų  

dokumentų pristatymas. 

Aptartas grupių komplektavimas, 

pristatytas priešmokyklinio ugdymo plano 

projektas, aptarti naujausi teisės aktai, 

nutarimai  švietimo klausimais. 

 

2020 m. rugpjūtis 

 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai. 

4. 2021 metų veiklos planavimas. 

 Vidaus įsivertinimas 2020 metais. 

2021 metų veiklos plano projekto pristatymas. 

Pedagoginė priežiūra. 

Mokytojų kvalifikacijos kėlimo 2020 m. apžvalga, 

kvalifikacijos kėlimo kryptys ir prioritetai 2021 

metams. 

Aptartas 2020 metų vidaus įsivertinimas, 

pristatytas 2021 metų veiklos plano projektas. 

Pristatyta pedagogų ir pagalbos mokiniui 

specialistų atestacinės komisijos veikla. 

Individualiai aptarti pedagogų metinės 

metodinės veiklos rezultatai. 

 

2020 m. gruodis 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

pedagogai. 

Vaiko gerovės komisijos veikla: 

1. Atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, pirminį įvertinimą, siūlo tėvams vaiko 

specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti PPT, 

rengia ir siunčia dokumentus PPT. 

 

 

 

Laiku pastebėti ugdymo(si) sunkumai, 

tinkamai suteikta reikalinga pagalba.  

Gerosios darbo patirties sklaida miesto ir 

 

 

 

2020 metai 

 

 

 

Vaiko gerovės komisija, 

logopedė, spec. pedagogė, 

priešmokyklinio ugdymo 
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2. Aptaria ir pritaria švietimo pagalbos gavėjų 

sąrašui. 

3. Analizuoja vaikų ugdymo(si) poreikius, sunkumus 

ir jų priežastis, įžvelgia galias, vertina pasiekimus. 

4. Teikia rekomendacijas tėvams, pedagogams dėl 

specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės 

pritaikymo įstaigos ugdytiniams. Esant poreikiui 

inicijuoja ugdymo programų pritaikymą. 

5. Pateikia vaikų, turinčių specialiųjų ugdymo(si) 

poreikių, pasiekimų ataskaitą 2019-2020 m. m. 

6.  Aptaria vaikų, turinčių nežymų, vidutinį ir žymų 

kalbos neišsivystymą, ugdymo(si) situaciją. 

7. Dalyvauja respublikiniame projekte „Žaidimai 

moko“. 

8. Inicijuoja vaikų, turinčių specialiųjų ugdymo(si) 

poreikių, įtraukimą į įvairias kūrybines veiklas miesto, 

rajono ar respublikos mastu. 

9. Dalyvauja miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų 

logopedų ir spec. pedagogų susirinkimuose, dalijasi 

gerąja darbo patirtimi. 

respublikos mastu. mokytojos, ikimokyklinio 

ugdymo mokytojos 

Metodiniai pasitarimai: 

1. Fizinis ugdymas – nauda sveikatai ir smagi 

pramoga 

Atvira praktinė veikla 3 grupėse. 

Pranešimas „Fizinė raida – sveikai gyventi, saugiai 

judėti ir veikti“ 

Gerosios darbo patirties sklaida 

sveikatingumui skatinti. Kvalifikacijos 

kėlimo kursų praktinis panaudojimas ir 

pritaikymas veikloje. 

 

2020 m. kovas 

Metodinės grupės 

pirmininkė, mokytojai: 

J. Vyšniauskaitė, 

L. Sikorskienė, 

D. Tamošiūnaitė 

2.Ikimokyklinės ugdymo programos „Kimochis“ 

taikymas meninio ugdymo metu ir dirbant su 

ankstyvojo amžiaus vaikais.  

Atvira praktinė veikla 3 grupėse. 

Pranešimas „Ikimokyklinės ugdymo programos 

„Kimochis“ taikymas, stiprinant ugdytinių psichinę 

„Kimochi“ programos integravimas į 

kasdieninę veiklą, dirbant su ankstyvojo 

amžiaus vaikais. 

  

 

 

2020 m. gegužė 

Metodinė grupė, 

mokytojos: 

 R. Daujotienė, 

 J. Poddubnienė, 

V. Kubilienė 
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sveikatą“ 

13 pamoka „Ikimokyklinės ugdymo programos 

„Kimochis“ taikymas, dirbant su ankstyvojo amžiaus 

vaikais“ 

 

Mokytojos: 

R. Daujotienė, 

J. Poddubnienė 

3.Gamtosauginis ugdymas šiandien... 

Atvira praktinė veikla 2 grupėse 

Pranešimas „Ekologinės aplinkosauginės veiklos 

organizavimas ikimokyklinėje įstaigoje“ 

Gerosios darbo patirties sklaida 

įgyvendinant gamtosaugines idėjas.  

 

 

 

2020 m. spalis 

Metodinė grupė, 

mokytojos:  

V. Tidikienė, 

J. Vaitkevičienė 

4.Informacinių technologijų ir kitų modernių 

ugdymo(si) priemonių taikymo galimybės  

ikimokykliniame amžiuje 

Atvira praktinė veikla 1 grupėje 

Visų mokytojų parengti vaizdiniai pranešimai 

atsižvelgiant į  savo ugdomų vaikų amžių. Tema 

„Žiemos požymiai“ 

 

Gerosios darbo patirties sklaida, naudojant 

informacines technologijas. Mokytojai 

patobulins asmeninę informacinių 

technologijų naudojimo kompetenciją 

 

2020 m. lapkritis 

Metodinė grupė, 

mokytoja V. Šulcienė 

 

 

 

Mokytojai 

Grupių tėvų susirinkimai 

1. Pedagogų ir šeimos partnerystė ugdant 

sveikatingumo ir ekologinės savimonės nuostatas 

2. Šeimos ir darželio bendradarbiavimo nauda 

gerinant vaikų ugdymo(si) kokybę 

Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas, tėvų 

įsitraukimas į grupės ir įstaigos veiklą 

2020 m. gegužė 

 

2020 m. spalis 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

mokytojai 

Pedagoginė priežiūra: 

Savaitinių planų patikra 

Vaikų pasiekimų aplankalų patikra 

Ugdomųjų veiklų ir vaiko dienos režimo stebėjimas 

Ugdomųjų priemonių parinkimas ir taikymas 

Veiklų individualizavimas  

Sistemingas, nuoseklus ir kokybiškas 

planavimas; atsakingai įvertinti vaikų 

pasiekimai; tobulės ugdymo(si) procesas ir 

kokybė. 

 

Pagal poreikį 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

metodinė grupė 

Individualus kiekvieno mokytojo metų veiklos 

įsivertinimas, prioritetų numatymas 

Mokytojai žino savo stipriąsias ir 

silpnąsias sritis, numato siekius kitiems 

metams 

2020 m. gruodžio 15 

d. 

Mokytojai 

Ugdomoji veikla: iniciatyvos, šventės, parodos, 

projektai 

Kokybiškas ikimokyklinis, 

priešmokyklinis ugdymas 

2020 metai Mokytojai 

Kalendorinė šventė „Atsisveikinimas su eglute“ Tradicijų puoselėjimas 2020 m. sausio 7 d. Meninio ugdymo 
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mokytoja V. Kubilienė 

Iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta Sausio – 

13 ąją atminti 

Visuotinių iniciatyvų palaikymas 2020 m. sausio 13 d. 

8.00-8.10 val. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, mokytoja  

N. Markevičienė 

Šventinis rytmetis, skirtas Vasario 16-ai paminėti 

„Graži, graži Tėvyne mano“ 

Tautinės kultūros puoselėjimas 2020 m. vasario 14 d. Mokytoja: 

 N. Markevičienė 

Užgavėnės „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“ Tautinės kultūros perdavimas per 

netradicinę veiklą 

2020 m. vasario 25 d. Mokytojos: V. Šulcienė, 

J. Adomonienė, 

V. Kubilienė 

Kaziuko mugė Atskleisti vaikų kūrybiškumą, 

iniciatyvumą 

2020m. kovo 4 d. Mokytojos: 

 D. Tamošiūnaitė, 

L. Stasiukaitienė, 

V. Kubilienė 

Rytmetis „Lietuvos šalelėj skamba mūs dainelė“ Tautinių, patriotinių jausmų ugdymas 2020 m. kovo 10 d. Priešmokyklinio ugdymo 

mokytojos:  

J. Vaitkevičienė, 

 L. Stasiukaitienė 

Šventinis renginys „Apkabinkime Žemę kartu“ Gamtosauginių idėjų skleidimas 2020 m. kovo 20 d. Mokytoja 

 D. Tamošiūnaitė 

 

Prevencinė veikla įstaigoje „Savaitė be patyčių“ Prevencinės veiklos įgyvendinimas 

įstaigoje 

2020 kovo mėn. Mokytojos: 

V. Tidikienė, 

N. Markevičienė 

Panevėžio ikimokyklinių įstaigų pedagogų, vaikų ir jų 

tėvelių kūrybinių darbų paroda „Akmenėlių magijai“ 

Bendradarbiavimo, kūrybiškumo 

skatinimas 

2020 m. kovas –

balandis 

Mokytoja: 

J. Poddubnienė 

Kalendorinė šventė „Riedėkit, margučiai“ Tautinės kultūros perdavimas vaikams 2020 m. balandžio 14 

d. 

Mokytojos: 

 N. Markevičienė, 

J. Vaitkevičienė 

Panevėžio ikimokyklinių įstaigų vaikų kūrybinių 

darbų paroda „Atvirukas mamai“ 

Vaikų kūrybiškumo skatinimas 2020 m. balandžio – 

gegužės mėn. 

Mokytoja: 

 R. Daujotienė 

Priešmokyklinio amžiaus vaikų išleistuvių vakaras 

„Lik sveikas, darželi!“ 

Bendradarbiavimas su šeima  

2020 m. gegužė 

Mokytojos: 

 L. Stasiukaitienė,  
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N. Markevičienė,  

J. Vaitkevičienė, 

V. Kubilienė 

Rugsėjo 1-oji „Mokslo ir žinių diena“ Gerės vaikų adaptacija, mikroklimatas 

grupėse 

 

2020 m. rugsėjo 1 d. 

 

Priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja: 

 N. Markevičienė, 

meninio ugdymo 

mokytoja V. Kubilienė 

Tarptautinė mokytojų diena Pasveikinti ir pagerbti pedagogai 2020 m. spalio 5 d. Mokytoja J. Končytė  

Tolerancijos diena Tolerancijos, pagarbos ugdymas  2020 m. lapkričio 15 

d. 

Mokytoja R. Daujotienė 

Advento rytmetis Etnokultūrinių tradicijų puoselėjimas 2020 m. lapkričio 30 

d. 

Mokytojos: 

 L. Sikorskienė, 

 L. Jurevičienė 

Panevėžio ikimokyklinių įstaigų pedagogų, vaikų ir jų 

tėvelių kūrybinių darbų paroda „Gražiausia kalėdinė 

kojinė“ 

Bendradarbiavimo, kūrybiškumo 

skatinimas 

2020 m. gruodis Mokytojos: 

J. Adomonienė, 

V. Tidikienė 

Kalėdinės popietės su tėveliais Stiprės bendruomeniškumo jausmas 2020 m. gruodis Mokytojai 

Pedagogų nuolatinis, sistemingas profesinis 

tobulėjimas, kvalifikacijos tobulinimas 

Tobulėja pedagogų kompetencija, kyla 

kvalifikacija, stiprėja motyvacija. Aukšta 

ugdymo kokybė 

2020 metai Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Paskaitų tėvams, pedagogams organizavimas Teikiama kvalifikuota pagalba šeimai, 

pedagogams 

2020 metai Direktorius 

1.2. UŽDAVINYS 

Plačiau taikyti IKT priemones ugdymo procese 

Įsigyti projektorių Darželio grupėms nupirkti projektoriai 2020 metai Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Taikyti informacines technologijas darbe su vaikais Šiuolaikiškas, informatyvus vaikų 

ugdymas 

2020 metai Mokytojai 

Plėtoti kompiuterinių technologijų įsisavinimą, 

parengiant vaizdines medžiagas vaikams 

Mokytojai geba atrinkti informaciją, ją 

susisteminti ir vaizdžiai perteikti vaikams 

2020 metai Mokytojai 
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1.3 UŽDAVINYS 

Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos tobulinimo, derinant su mokyklos veiklos tikslais 

Kvalifikacinių kursų, seminarų lankymas pagal 

pedagogų pasirinktas temas 

Darbuotojai sistemingai kelia kvalifikaciją 2020 metai Mokytojai 

Sudaryti sąlygas įstaigos darbuotojams kelti 

kvalifikaciją, profesionalumą 

Nepedagoginis personalas nuolat atnaujina 

žinias, kelia savo kvalifikaciją 

 

2020 metai 

Įstaigos darbuotojai 

Domėtis ikimokyklinio ugdymo naujienomis, jas 

taikyti darbe. 

Naujų metodų pritaikymas darbe 2020 metai Mokytojai 

Dalintis gerąja praktinio darbo patirtimi savo įstaigoje, 

mieste ir respublikoje. 

Organizuoja ir dalyvauja miesto, 

respublikos parodose, konferencijose. 

Rengia straipsnius. 

 

2020 metai 

Mokytojai 

Parengti stendinį pranešimą „Logopedžių bendravimas 

ir bendradarbiavimas vykdant respublikinį projektą 

„Žaidimai moko“ 

Dalinasi gerąja patirtimi miesto mastu   

2020 metai 

Logopedė  

L. Šleikuvienė 

Parengti ir pristatyti metodinę priemonę, skirtą 

vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų 

Parengta metodinė priemonė, pristatyta 

miesto logopedams ir spec. pedagogams 

 

2020 metai 

Logopedė  

L. Šleikuvienė 

2. TIKSLAS 

Paįvairinti ugdymo(si) procesą, kurti ir atnaujinti edukacines erdves 

Priemonės tikslams ir uždaviniams įgyvendinti Numatomas rezultatas Įgyvendinimo laikas Atsakingi vykdytojai 

2.1. UŽDAVINYS 

Kurti sveikas ir saugias naujas edukacines erdves ir tobulinti esamas. 

Papildyti ugdymo erdves priemonėmis, 

skatinančiomis vaikus stebėti, tyrinėti, atrasti, daryti 

išvadas 

Grupių erdvės pasipildys didinimo stiklais, 

mikroskopais ir kt. 

 

2020 metai 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Papildyti sporto salę nauju sportiniu inventoriumi Sudarytos sąlygos fiziniam aktyvumui   

2020 metai 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Atnaujinti lauko žaidimų aikšteles ir įrengimus Atnaujinta ir plečiama ugdymo erdvė 

paįvairins ugdymą 

2020 metai Mokytojai 

Papildyti salę  nauju muzikiniu inventoriumi  Įvairesnis muzikinis ugdymas 2020 metai Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Įkurti naujas edukacines erdves lauko žaidimų Vykdomas nenutrūkstamas vaikų ugdymas   
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aikštelėse (judėjimui, tyrinėjimui, kūrybiškumui ir kt.) 

 

vidaus ir lauko erdvėse 2020 metai Mokytojai 

Edukacinių veiklų už įstaigos ribų, edukacinių 

pažintinių išvykų, ekskursijų organizavimas 

Praplėstas vaikų akiratis, žinių įgijimas 

apie supančią aplinką. 

2020 metai Mokytojai 

2.2 UŽDAVINYS 

Tęsti įstaigos ugdymo sąlygų ir aplinkų gerinimą 

Įsigyti naujų baldų  Atnaujinti baldai atitinka vaikų amžių, 

pagerintos darbo ir ugdymo(si) sąlygos 

 

2020 metai 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

ūkvedis 

Suremontuoti, atnaujinti grupių prausyklas Atitinka higienos normos reikalavimus 2020 m. liepos-

rugpjūčio mėn. 

Direktorius, ūkvedis 

Pakeisti lauko žaidimų aikštelių dangas į saugumo 

reikalavimus atitinkančią dangą 

 

Atitinka higienos normos reikalavimus 2020 metai Direktorius, ūkvedis 

3. TIKSLAS 

Sveikos gyvensenos ir ekologinės savimonės įgūdžius integruoti į ugdymo turinį 

Priemonės tikslams ir uždaviniams įgyvendinti Numatomas rezultatas Įgyvendinimo laikas Atsakingi vykdytojai 

3.1. UŽDAVINYS 

Sutelkti įstaigos bendruomenę sveikatos stiprinimo ir gamtosauginio ugdymo veiklai. 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė 

organizuos ir vykdys veiklą įstaigoje 

Teikiamos tikslingos paslaugos įstaigos 

bendruomenei 

2020 metai Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė, 

mokytojai 

Dalyvauti Panevėžio visuomenės sveikatos biuro 

inicijuojamuose renginiuose, konkursuose, akcijose, 

dienose 

Prisidėdami prie organizuojamų renginių, 

akcijų, konkursų, ugdysime sveikos 

gyvensenos nuostatas 

 

2020 metai Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė, 

mokytojai 

Nuolat grūdinti vaikus  Reguliarus vaikų pasivaikščiojimas, 

žaidimai lauke; patalpų vėdinimo priežiūra 

2020 metai Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė, 

mokytojai 

Vykdyti projektą „Bitelė darbštuolė – sveikatos 

teikėja“ 

Plės žinias apie bites, jų teikiamą naudą 

žmonėms 

 

2020 metai Mokytoja: 

J. Poddubnienė 
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Tęstinis projektas „Augu sveikas, kaip ridikas“ Vaikai įgis elementarius sveikos 

gyvensenos įgūdžius 

2020 metai Mokytojos: V. Šulcienė, 

D. Tamošiūnaitė 

Vykdyti projektą ankstyvojo amžiaus vaikams 

„Sveika ir laiminga vaikystė“ 

Vaikai įgys elementarius higienos ir 

sveikos gyvensenos įgūdžius 

2020 metai Mokytojos: 

 J. Adomonienė, 

V. Tidikienė 

Vykdyti tęstinį projektą „Mažieji gamtininkai“ Formuosis vaikų gamtosauginės vertybės. 

Praktinė gamtosauginė veikla užtikrins 

norą ugdytiniams kurti ekologišką, 

sveikatai palankią aplinką 

2020 metai Mokytojos: 

 L. Stasiukaitienė, 

N. Markevičienė, 

 J. Vaitkevičienė 

Tęsti respublikinio projekto „Sveikatiada“ siūlomas 

idėjas 

Žaismingų idėjų įgyvendinimas skatina 

darželio bendruomenę puoselėti sveikos 

gyvensenos nuostatas 

2020 metai Mokytojos: 

 N. Markevičienė, 

 R. Daujotienė 

Tęsti aplinkosauginį projektą „Mes rūšiuojam“ Bendruomenės narių atsakingas rūšiavimas 2020 metai Bendruomenės nariai 

 

Tęsti Kelmės rajono pedagoginės psichologinės 

tarnybos prevencinį projektą „Žaidimai moko“ 

Ugdysis pažintiniai ir kalbiniai gebėjimai 2020 metai Mokytojos: 

 N. Markevičienė, 

V. Tidikienė ir logopedė 

L. Šleikuvienė 

Tęsti dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinių 

įstaigų projekte „Mažųjų žaidynės“ 

Vaikai aktyviai sportuos, rungtyniaus 

tarpusavyje ir su kitomis ikimokyklinių 

įstaigų komandomis 

2020 metai Mokytojos: 

 N. Markevičienė, 

 R. Daujotienė 

3.2. UŽDAVINYS 

Sveikatingumo ir gamtosauginį ugdymą integruoti į bendrą ugdymo procesą 

Vykdyti bendruomenės švietėjiškos veiklos įstaigoje 

ekologinį ugdymą ir sveiką gyvenseną 

Didės šeimos aktyvumas propaguojant 

vaikų sveikatingumo ir gamtosauginį 

ugdymą 

 

2020 metai Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė, 

mokytojai 

Vykdyti ugdomąją veiklą: iniciatyvos, šventės, 

parodos, projektai 

Kokybiškas ikimokyklinis, 

priešmokyklinis ugdymas 

2020 metai Mokytojai 

Organizuoti draugiškas futboliuko varžybas su 

Panevėžio ikimokyklinių įstaigų komandomis  

Stiprinamas sportinis bendradarbiavimas 

su kitais miesto darželiais 

2020 metai Mokytoja: 

R. Daujotienė 
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Bendradarbiati su socialiniais partneriais. Organizuoti 

bandymų ir eksperimentų dienas su Panevėžio 

lopšelio-darželio „Jūratė“ ugdytiniais „Smagūs 

eksperimentai, tyrinėjimai“ 

Vaikai aktyviai veikdami įgys vertingų 

žinių, gebėjimų, kuriuos galės sėkmingai 

pritaikyti praktikoje  

2020 metai Mokytojos: 

 J. Vaitkevičienė,  

L. Stasiukaitienė 

Organizuoti aplinkos švarinimo akciją „Mes visada 

darom“ 

Vaikų darbinių įgūdžių formavimas, 

įstaigos aplinkos tvarkymas, lauko 

edukacinių erdvių atnaujinimas 

2020 metų balandis Mokytojos: 

 L. Stasiukaitienė,  

J. Vaitkevičienė 

 

 

 

 


