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PANEVĖŽIO  LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ 

2020 METŲ VEIKLOS PLANAS 
 

 

2019 METŲ VEIKLOS ANALIZĖ 
 

2019 m. veiklos planas buvo rengiamas vadovaujantis lopšelio-darželio 2017-2019 m. strateginiu planu. Rengė darbo grupė. Atlikome SSGG 

analizę, kėlėme tikslus ir numatėme priemones. Metų gale sudaryta darbo grupė vertino veiklos plano įgyvendinimą. Kadangi visas priemones tikslų 

pasiekimui pasiūlė bendruomenė, todėl ir planas įvykdytas. 2019 m. spalio-gruodžio mėnesiais buvo atliktas lopšelio-darželio  vidaus auditas, apklausose 

dalyvavo tiek tėvai, tiek visi darbuotojai. Rezultatai panaudoti strateginių bei metinių tikslų įgyvendinimo įvertinimui, 2020 metų veiklos planui parengti.  

2019 m. įstaigoje sėkmingai įgyvendinome valstybinę švietimo politiką, teikėme kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias 

visuomenės reikmes. Buvo vykdomos Ikimokyklinio ugdymo, Priešmokyklinio ugdymo programos, vykdėme pieno, vaisių produktų vartojimo vaikų ir 

švietimo įstaigose paramos programą „Pienas vaikams", „Vaisiai vaikams”, priešmokyklinėse grupėse tarptautinę ankstyvosios prevencijos programą „Zipio 

draugai“, „Gyvenimo įgūdžių ugdymo programą“. Veiklos buvo organizuotos taip, kad tenkintų kuo didesnę bendruomenės narių dalį.  

Vadovaudamiesi strateginiame veiklos plane iškeltu strateginiu tikslu Tobulinti ugdymo kokybę, užtikrinant ugdymo turinio kaitą, atitinkančią 

šiuolaikinius ugdymo tikslus,  2019 m. veiklos programoje numatėme tikslus: 

1.1. Atnaujinti ikimokyklinio ugdymo  programą, atspindinčią įstaigos ugdymo(si) proceso organizavimo savitumą ir dermę su kitomis 

programomis bei atveriančią daugiau erdvės visuminiam vaiko ugdymui ir individualiai vaiko pažangai. Jo įgyvendinimui numatėme 1 uždavinį - 

atnaujinti ikimokyklinio ugdymo programą, numatant visuminį vaiko ugdymą ir jo individualią pažangą. 

Vykdytos priemonės uždavinio bei tikslo įgyvendinimui: 

 Atliktas tyrimas, dėl ikimokyklinio ugdymo programos efektyvumo  ir jo atitikimo vaikų kompetencijų ugdymui (si). Tyrimas parodė, kad senąją 

2007 m. patvirtintą ir  2011, 2012, 2015 m. atnaujintą programą reikia atnaujinti iš esmė, kadangi ji neatitinka šių dienų kompetencijų ugdymo. 

 Naujai ikimokyklinio ugdymo programai rengti 2019 m. vasario 14 d. įsakymu  Nr. V-15 „Dėl Ikimokykinio ugdymo programos atnaujinimo“ sudaryta darbo 

grupė, kuri parengė naują programą „Po Žilvičiu“. 2019 m. birželio 18 d. ši programa patvirtinta. 
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 Tikslas įvykdytas maksimaliai - 90 proc. darbuotojų  dalyvavo tyrimo atlikime ir programos atnaujinime (keli darbuotojai nedalyvavo dėl objektyvių 

priežasčių).  

1.2. Sukurti lopšelio-darželio plėtros strategiją 2020 – 2022 metams. 

Jo įgyvendinimui numatėme uždavinį Parengti lopšelio-darželio strateginio plano 2020- 2022 metams projektą, užtikrinantį veiklos tęstinumą.  

Įvykdytos priemonės: 

 2019 m. rugsėjo 25 d. suburta komanda strateginio plano projektui rengti. Komandą sudarė 2 administracijos, 2 pedagogų, 2 tėvų ir 1 nepedagoginių 

darbuotojų atstovas.  

 Balandžio mėn. įvyko mokymai komandai ir nuo gegužės mėn. iki gruodžio mėn. buvo rengimas strateginio plano 2020-2022 metams projektas. 

 Gruodžio mėn. strateginio plano projektui pritarė Darželio taryba. 

 Tikslas pasiektas daugiau nei maksimaliai. Apie 70 procentų naujojo strateginio plano numatytų priemonių užtinrins įstaigos veiklos tęstinumą. 

Trečias tikslas - tai 2019 mn. veiklos programoje – 2017-2019 m. strateginio plano tikslo Kurti nuolat besimokančią, bendradarbiaujančią, iniciatyvią 

bendruomenę įgyvendinimas -  Stiprinti bendruomeniškumą įtraukiant bendruomenės narius bei partnerius į bendradarbiavimą, kūrybiškumą, 

iniciatyvas skatinančias veiklas. Šį tikslą pasiekti iškėlėme du uždavinius: 

1. Bendruomenės narių tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo stiprinimas, įtraukiant juos į esamų tradicijų puoselėjimą ir naujų kūrimą. 

Vykdytos priemonės: 

 Dalyvavome šalies projektuose: pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, savaitėje „Be patyčių“, respublikinėje ikimokyklinių įstaigų rytinėje 

mankštoje (flashmobo) „Laikas keltis", asociacijos „Sveikatos želmenėliai" organizuojamame projekte  „Judėkime šokio ritmu“; tarptautinėje Tolerancijos 

dienoje „Tolerancijos švyturys“,  respublikinėje sporto pramogoje „Nykštukų bėgimas. Žiema 2019“, Panevėžio visuomenės sveikatos biuro ikimokyklinių 

įstaigų darbelių kūrybos konkurse vaikams „Švarios rankos - mūsų sveikata" ir kt. 

 Buvo organizuotos 2 kūrybinės dirbtuvėlės bendruomenei – velykinių kiaušinių dažymo ir Adventinis vainikas; 

 Adventinį vainiką mūsų auklėtojos vedė ir kaip 13-ąją pamoką miesto ikimokyklinio ugdymo pedagogams; 

 142 dienas pedagogai dalyvavo kovalifikacijos kėlimo renginiuose, seminaruose; 

 1 kartą per mėn. vyko pedagoginio ir nepedagoginio personalo susirinkimai, kartą per mėn. – direkciniai, 1 k. per ketvirtį – metodinės veiklos 

užsiėmimai; 

 Vyko trys seminarai įstaigoje. Du – pedagogams (auklėjimo ir savęs pažinimo temomis) ir vienas – nepedagoginiam personalui (konfliktų sprendimo 

būdai); 

 2 kartus per metus buvo vertinama kiekvieno vaiko individuali pažanga; 

 Vykdyta tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“; 

 2-6 m. vaikų grupėse, kaip prevencinė programa, toliau taikyta „Gyvenimo įgūdžių“ programa; 

 Kiekvienas pedagogas pristatė seminaruose gautą medžiagą, dalinosi įspūdžiais, po renginio buvo vedama refleksija; 

 Mokslo metų pradžioje vyko grupių tėvų susirinkimai, kurių metu tėvai buvo supažindinti su ikimokyklinio ugdymo programa, vaikų pažangos 

vertinimu pagal atskiras amžiaus grupes; 

 Įstaigoje vyko 2 visuotiniai tėvų susirinkimai; 
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 Įstaigos vaikai stebėjo sferinius edukacinius  filmukus, ne vieną mus aplankiusį spektaklį; 

 Kiekvienas darbuotojas (išskyrus nekvalifikuotą darbą dirbantieji) kėlė metines užduotis, 2019 m. pradžioje vyko individualus metinės veiklos 

vertinimas, pokalbiai su kiekvienu darbuotoju, visi darbuotojai buvo įvertinti „gerai” ir buvo skirta kintamoji dalis; 

 Vykome į „Žilvičių” darželių susitikimą-konferenciją Jašiūnų „Žilvityje”, grįžę dalinomės įspūdžiais ir gauta konferencijos medžiaga. 

 Visa bendruomenė – tėvai, darbuotojai, vaikai – šventėme Užgavėnes, Žavadienį (dalyvavo ir Nendrės-Dainavos bendruomenės nariai), Vaikų ginimo 

dieną, darželio 36-ąjį gimtadienį; 

 Organizavome Užgavėnes, Kaziuko mugę, kurioje pirkome-pardavinėjome pačių pagamintus gaminius; 

 Toliau vykdėme sveikatinimo projektą „Aš judu, judėk ir tu“. Jo metu nuo birželio iki spalio mėn. 2 k. per savaitę kieme vyko rytinės mankštos, 

kuriose dalyvavo ne tik vaikai, auklėtojos, bet ir tėveliai; 

 Su klubu „Dviračiai“ organizavome paspirtukų ir dviratukų varžybas; 

 Vyko projektas „Žibintas rudeniui“, kurio metu bendruomenė paruošė 127 moliūgus, kurie 2 savaites švietė kieme; 

 Vasario mėn. buvo skirtas sveikatos stiprinimui. Dalyvavome Panevėžio visuomenės sveikatos biuro organizuotoje viktorinoje „Dobilo“ lopšelyje-

darželyje. Tėvelių ir vaikų komandos atsakinėjo į klausimus, susijusius su sveikata, atliko įvairias užduotis; 

 Socialinio tinklo Facebook darželio paskyroje dalinomės vykusių renginių akimirkomis, svarbia informacija, pedagoginiais patarimais, įdomiais 

straipsniais; 

 Pilnai aptvėrėme lopšelio-darželio teritoriją tvora; 

 Lopšelio grupėse dirbančios auklėtojos toliau įgyvendino projektą mažiausiems „Mes užaugsim dideli“. Jo metu vaikai kartu su tėveliais sportavo; 

 Su Panevėžio r. Velžio lopšeliu-darželiu „Šypsenėlė“ vykdytas projektas „Inovatyvių edukacinių aplinkų panaudojimas ugdant vaikų kalbą“.  1 etapas 

– mūsų vaikų išvyka ir edukacinė programa „Šypsenėlės takeliu“ Velžyje, 2 etapas – Velžio vaikų dalyvavimas interaktyvioje veikloje „Išmanioji 

pamokėlė“ mūsų darželyje; 

 Vykos projektas „Draugiškos raidelės“ priešmokyklinio ugdymo vaikams ir tėveliams, kurį vedė logopedės; 

 4 kartus per metus vykdyta veikla „Smagi diena su SMART lenta“; 

 Kovo mėn. buvo organizuojama Atvirų durų savaitėlė. Tėveliai stebėjo veiklas; 

 Įrengta edukacinė erdvė vaikams (ant asfalto išpieštos figūros, labirintai) 

 Vyko šventės - Trys karaliai, Žiemos šventė, Vaikų Velykėlės, Mokytojo diena, Baltojo angelo diena; 

 Įvyko 5 grupių vaikų spektakliukai. „Boružėlės” grupės vaikai dalyvavo Panevėžio bendruomenių rūmų organizuotame konkurse „Drąsiau, drambly”. 

Vaidino spektakli „Jonas pas čigonus”. 

 Koridoriuje veikė bendruomenės narių parodėlės: priešmokyklinukų vaikų teminės parodėlės, visų grupių bendruomenės projektas „Grupės 

paveikslas”, skirtas kovo 11-ajai, logopedžių vykdyto projekto  „Draugiškos raidelės” tėvų ir vaikų pagamintos raidės, šeimų gamintos kalėdinės eglutės; 
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VEIKLOS STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ BEI GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ 

ANALIZĖ 

 

SSGG analizė  

Stiprybės 

 Vienintelė švietimo įstaiga Pilėnų mikrorajone – atvira 

visuomenei  ir naujovėms. 

 Teigiamas įstaigos įvaizdis visuomenėje. 

 Profesionalus, ilgametę darbo patirtį turintis personalas, galintis 

skleisti patirtį naujiems pedagogams. 

 Kvalifikuota ugdymo kokybė, geri ugdymo pasiekimai. 

 Individualių vaiko gebėjimų ugdymas. 

 Išlaikytas tradicijų tęstinumas ir puoselėjimas. 

 Modernizuota grupių, teritorijos aplinka, veiksmingos edukacinės 

priemonės. 

 Saugi, funkcionali ir puikiai tvarkoma lopšelio-darželio teritorija. 

 Visų grupių pedagogai ir kiti darbuotojai aprūpinti interneto 

prieiga bei kompiuteriais. 

 Įdiegtas elektroninis dienynas. 

 Atnaujintas virtuvės blokas. 

 Efektyvus, racionalus įstaigos išteklių panaudojimas. 

Grėsmės  

 Nepilnų šeimų didėjimas, emigracija. 

 Tėvų nepagrįsti reikalavimai pedagogams, nesusikalbėjimai su 

tėvais.  

 Išteklių neatitikimas blogėjančios pastato būklės (renovuotinas 

fasadas).  

 Nepatrauklus atlyginimas jauniems specialistams. 

 Nėra  tęstinumo tarp priešmokyklinio ir pradinio ugdymo.  

 Negalima užtikrinti kompleksinės pedagoginės-psichologinės 

pagalbos. 

 Smurto ir patyčių demonstravimas viešoje erdvėje. 

Silpnybės  

 Biurokratinis dalies pedagogų ir nepedagogų  požiūris į 

edukacines naujoves.  

 Stabilus pedagogų kvalifikacijos lygis.  

 Psichologinės pagalbos trūkumas – daugėja nesusikalbėjimo 

situacijų.   

 Trūksta psichologo etato ir nepakanka logopedo turimų etatų. 

 Patalpų stoka papildomam ugdymui, fiziniam vaikų lavinimui. 

 Silpna sportinė bazė. 

 Reikalinga pastato išorės renovacija. 

Galimybės 

 Kvalifikacijos tobulinimas, aukštesnės kvalifikacinės kategorijos 

siekimas. 

 Tėvų dalyvavimas švietimo programose, sprendimų ir susitarimo 

sričių tobulinimas. 

 Vertybių sistemos, įtakojančios lopšelio-darželio kultūrą, 

puoselėjimas. 

 Glaudesnis bendradarbiavimas su vietos bendruomene, soc. 

partneriais. 

 Rinkodaros plėtra (žiniasklaida, lopšelio-darželio įvaizdis, ryšiai 

su visuomene). 
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 Spartesnė informacijos sklaida internetiniame puslapyje. 

 Dalyvavimas projektinėje veikloje, siekiant pritraukti investicijas. 

 

2020 METŲ VEIKLA 

 

 

STRATEGINIS TIKSLAS 

 

1. Užtikrinti kokybišką ir inovatyvų ugdymą. 

 

1 TIKSLAS 

 

1.1.  Kokybiško, šiuolaikiško į kiekvieno vaiko amžių, poreikius ir pažangą orientuoto ugdymo vykdymas. 

 

UŽDAVINIAI 

 

1.1.1. Kurti ugdymą(si), saviraišką, atvirumą ir pasitikėjimą skatinančią aplinką, taikant šiuolaikiškus metodus ir būdus, vertinant ir įsivertinant. 

 

 

PRIEMONIŲ PLANAS 

Eil. Nr. 
 

Įgyvendinimo priemonės Terminai Kaštai 
Atsakingi 

vykdytojai 

Tikslo įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Taikomos pažangios informacinės ir 

komunikacinės technologijos ugdomojoje 

veikloje; tėvus pasiekia savalaikė informacija 

apie vaikų pasiekimus apie vaikų ugdymą ir 

pasiekimus 

50 proc. pedagogų ugdomajai veiklai naudoja 

interaktyvią lentą; sukurtas IKT priemonių 

bankas; 50 proc. tėvų laiku gauna informaciją 

apie vaikų ugdymą ir pasiekimus; įrengtos 2 

naujos edukacinės erdvės 

 

90 proc. pedagogų ugdomajai veiklai naudoja 

interaktyvią lentą ir sukurtą IKT priemonių 

banką; 

90 proc. tėvų laiku gauna informaciją apie vaikų 

ugdymą ir pasiekimus 

Įrengtos 3 naujos edukacinės erdvės 



 6 

1.1.1.1. Edukacinių IKT priemonių banko 

sukūrimas ir pildymas 

Gegužė - 

gruodis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Vienoje vietoje bus sutinkta visa medžiaga 

apie edukacines IKT priemones įvairaus 

amžiaus grupėms, kurias gali naudoti 

pedagogai ugdomojoje veikloje 

1.1.1.2.  IKT naudojimas ugdymo procese: 

- informacijos paieška; 

- mokomieji filmukai; 

- loginiai, matematiniai, kalbiniai 

žaidimai; 

- Paint ir Power Point programų 

naudojimas; 

- planšetinių kompiuterių panaudojimas 

ugdyme; 

 

- mokomųjų skaidrių kūrimas; 

- elektroninio dienyno naudojimas, 

tikslingas tėvų (globėjų) informavimas; 

- personalo mokymai naudoti IKT 

profesinėje veikloje. 

 

 

 

 

 

 

Sausis - 

gruodis 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Spec. lėšos 

 

Personalas 

Mokytojai 

Mokytojai 

 

Mokytojai 

 

R. Mauzienė 

J. Palilionienė 

S. Petronienė 

Mokytojai 

Mokytojai 

 

Administracija 

Naudojamos IKT ugdymo procese, vaikai 

įvaldę nesudėtingas programas bendravimo 

įgūdžiams tobulinti; 

Tikslingai naudojamas el. dienynas 

informacijai kaupti ir jai perduoti tėvams. 

 

 

 

1.1.1.3. “Stebuklinga diena su SMART lenta” Balandis, 

Gruodis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

S. Gedyminienė 

A. Koncienė 

2 k. per metus vyks įvairios veiklos su 

SMART lenta 

1.1.1.4. Edukacinių erdvių atnaujinimo plano 

bei priemonių poreikio parengimas 

Balandis Žmogiškieji 

ištekliai 

Administracija 

Metodinė grupė 

 

Parengtas planas pagal kurį bus sistemingai 

atnaujinama edukacinė aplinka 

1.1.1.5. Bandymų ir eksperimentų diena   Spalis Žmogiškieji 

ištekliai 

R. Mauzienė 

J. Palionionienė 

Veikla visiems lopšelio-darželio vaikams. 

Bus rodomi buitiniai bandymai, kurie 

sutinkami kasdienėje veikloje.  

1.1.1.6. Stebėjimų diena  Gegužė  Žmogiškieji 

ištekliai 

S. Petronienė Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai su 

planšetėmis stebės gamtą ir fotografuos 

gražiausius vaizdus. Vėliau bus surengta 

nuotraukų paroda. 

1.1.1.7. 2 ikimokyklinių grupių aprūpinimas 

kompiuterinėmis technologijomis 

Kovas-gruodis Mokinio 

krepšelio 

lėšos, 

Direktorius 2 grupėse bus įrengtas stacionarus 

projektorius su pakabinamu ekranu, 

prijungtas kompiuteris.  
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Biudžeto 

lėšos 

1.1.1.8. Edukacinės veiklos už lopšelio-darželio 

ribų  

Gegužė, birželis, 

rugsėjis 
Mokinio 

krepšelio 

lėšos  

Mokytojai Bus organizuojamos išvykos vaikams į 

muziejų, saugaus eismo kambarį ir kt. 

1.1.1.9. Lauko edukacinės erdvės įrengimas - 

tradicinių gydomųjų augalų lysvės 

Gegužė Spec. lėšos, 

nuosavos 

lėšos 

Vaikų maitinjimo 

ir higienos 

specialistė 

Bus įrengtas mini daržea, kur auginamos 

vaistažolės, prieskoniniai augalai.  

1.1.1.10. Konkursas „Sukam, sukam galveles“ 

priešmokyklinio amžiaus vaikams 

Lapkritis Žmogiškieji 

ištekliai 

J. Subatienė  

J. Palilionienė 

Įvyks viktorina priešmokyklinio ugdymo 

vaikams. Bus skatinamas vaikų mąstymas, 

išradingumas, kūrybiškumas 

1.1.1.11. VGK posėdžiai 1 k. per mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Bus prendžiami, analizuodami asmenybės ūgties, 

mokymosi aplinkos, besimokančios 

bendruomenės ir kiti aspektai, ieškoma naujų 

galimybių, problemų sprendimo būdų ir telkiami 

reikiami žmogiškieji ir materialiniai ištekliai 

1.1.1.12. Metodinės grupės pasitarimai 1 k. per ketvirtį  Žmogiškieji 

ištekliai 

Metodinės grupės 

pirmininkas 

Aptariami metodiniai klausimai, pagalba 

atliekant aprašus, kuriant sistemas, tvarkas 

1.1.1.13. Projektinė veikla: 

- „Draugiškos raidelės“ priešmokyklinio 

ugdymo vaikams ir tėveliams; 

- lopšelio grupių vaikams “Mes 

užaugsim dideli”; 

- “Žibintas rudeniui”; 

- “Mano kalėdinė eglutė” 

 

Kovas 

 

Vasaris – 

gruodis 

Spalis 

Gruodis 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

S. Gedyminienė 

A. Koncienė 

R. Sokolova 

N. Dovidavičienė 

A. Rimkevičienė 

A. Bujokienė 

 

Ugdoma vaikų motyvacija 

pažinti raides kitaip, džiaugtis su šeima 

gaminamomis raidelėmis, į veiklaas 

įtraukiama šeima.  

 

1.1.1.14. Kūrybinės dirbtuvės Kovas  

Lapkritis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokytojai Du kartus per metus bus organizuojamos 

kūrybinės dirbtuvės bendruomenei. 

1.1.1.15. Atsisveikinimas su darželiu „Lik 

sveikas, darželi!“ 

Gegužė Žmogiškieji 

ištekliai 

R. Mauzienė 

J. Palilionienė 

Įvyks priešmokyklinio ugdymo grupės šventė 

1.1.1.16. Mokytojų tarybos posėdis  

„Pirmi metai su programa „Po Žilvičiu“ 

Gegužė Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Įvyks posėdis, kurio metu bus apibendrinti 

metai darbo su ikimokyklinio ugdymo 

programa “Po Žoilvičiu”. Išsiaiškintos 

tobulintinos sritys 

1.1.1.17. Mokytojų tarybos posėdis  Rugpjūtis Žmogiškieji Direktorius Bus aptarta ugdymo aplinkos įtaka vaiko 
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„Ugdymo aplinka ir vaikų pasiekimai“ ištekliai pasiekimams 

1.1.1.18. Vaikų vasaros stovyklėlė Birželis Žmogiškieji 

ištekliai 

Komanda Įvyks 5 darbo dienų vaikų stovyklėlė, kurių 

kiekviena diena bus teminė. 

1.1.1.19. Tėvų informavimo apie vaiko 

pasiekimų vertinimą aprašo sukūrimas 

Gruodis  Žmogiškieji 

ištekliai 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Sukurtas aprašas, kuriame sudėti vieningi 

viai įstaigai reikalavimai 

1.1.1.20. Tėvų įtraukimas į vaikų pasiekimų ir 

pažangos vertinimą. 

Sausis-gruodis  Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokytojai Į vaiko vertinimą įtraukiama ir šeima. 

Skiriamos konkrečios užduotys 

1.1.1.21. Vidaus audito, kaip pagrindinės veiklos 

tobulinimo priemonės, vykdymas 

Rugsėjis - 

gruodis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Darbo grupė Atlikta apklausa, surinkta 1-2 sričių 

medžiaga, ji apibendrinta ir pristatyta 

bendruomenei 

1.1.1.22. Projektas “Teatro diena”: 

 “Ąžuoliuko” grupės spektaklis  

 “Pelėdžiuko” grupės spektaklis 

 “Bitutės” grupės spektaklis 

  “Drugelio” grupės spektaklis 

  “Saulutės” grupės spektaklis 

“Beatliejus” 

 

Vasaris  

Kovas  

Balandis  

Lapkritis  

Gruodis 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Nuoasvos 

lėšos 

 

J. Palilionienė 

A. Rimkevičienė 

I. Gaižutienė 

A. Bujokienė 

R. Mauzienė 

 

 

Bus parodyti 5 grupių spektakliai kuriuose 

vaidins grupių vaikai, auklėtojos, tėveliai 

 

1.1.2. Skatinti darbuotojus tobulinti kvalifikaciją, reflektuoti, skleisti patirtį ir dirbti komandoje. 

 

 

PRIEMONIŲ PLANAS 

Eil. Nr. 
 

Įgyvendinimo priemonės Terminai Kaštai Atsakingi 

vykdytojai 

Tikslo įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai 

1.1.2.1. Gerosios patirties sklaida ,,Kolega 

kolegai“ ir kvalifikacijos tobulinimo 

1 k. per mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

Metodinė grupė Pasidalinta patirtis, įspūdžiai, metodiniai 

pasikeitimai, seminarų medžiaga 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Darbuotojai nuolat kelia kvalifikaciją, tobulina 

kompetencijas, po renginio vyksta grįžtamasis 

ryšys 

50 proc. pedagogų kelia kvalifikaciją; 

70 proc. pedagogų stebi kolegų veiklas; 

1-2 pedagogai dalinasi gerąja patirtimi 

organizuodami seminarus 

90 proc. pedagogų kelia kvalifikaciją; 

90 proc. pedagogų stebi kolegų veiklas; 

2-3 pedagogai dalinasi gerąja patirtimi 

organizuodami seminarus 
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renginiuose įgytų žinių perteikimas 

pedagogams 

1.1.2.2. „Diskusijų klubas“ Lapkritis Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius Įvyks renginys, kuriame dalyvaus 

bendruomenės atstovai. Bus diskutuojama 

apie veiklą, numatomos gairės, ką reiktų 

keisti, tobulinti 

1.1.2.3. Pedagogų siekimas aukštesnės 

kvalifikacinės kategorijos 

1 pusmetis 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Atestacinė 

komisija 

Mokytojo metodininko kvalifikaciją įgis 3-4 

pedagogai 

1.1.2.4. Kvalifikacijos kėlimas: 

- dalyvavimas respublikiniuose, 

Panevėžio ŠC, seminaruose, 

konferencijose mokymuose, Panevėžio 

logopedų, specialiųjų pedagogų 

metodinio būrelio veikloje, 

respublikiniuose projektuose; 

- seminarai darbuotojams įstaigoje. 

Sausis - 

gruodis 

Biudžeto 

lėšos, 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Susipažinta su naujovėmis, pasisemta 

patirties, galimybė taikyti praktiškai 

1.1.2.5. 13-oji pamoka įstaigoje ir miesto 

pedagoginei bendruomenei 

Pagal atskirą 

susitarimą 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokytojai Bus organizuojami užsiėmimai lopšelio-

darželio ir miesto pedagogams 

1.1.2.6. Užsiėmimų, veiklų stebėjimas, 

savianalizė 

Sausis - 

gruodis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Pedagogai vertins patys savo darbą, kels 

užduotis kitiems metams, stebės vienas kito 

veiklą, vertins 

 

STRATEGINIS TIKSLAS 

 

2. Kurti sveiką, emocinį ir socialinį saugumą garantuojančią aplinką, skatinančią bendruomenės pozityvų bendradarbiavimą. 

 

2 TIKSLAS 

 

2.1.  Bendruomenės fizinės ir psichinės sveikatos stiprinimas pritaikant aplinką ir gerinant, plečiant materialinę bazę, šviečiant darželio 

bendruomenę. 

 

UŽDAVINIAI 
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2.1.1. Organizuoti įvairias veiklas, stiprinančias bendruomenės narių psichinę ir fizinę sveikatą. 

 

 

PRIEMONIŲ PLANAS 

Eil. Nr. 
 

Įgyvendinimo priemonės Terminai Kaštai Atsakingi 

vykdytojai 

Tikslo įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai 

2.1.1.1. Sveikatos stiprinimo ir saugojimo projekto 

„Vasaris - sveikatingumo mėnuo“ vykdymas 

Vasaris  Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Visuomenės 

sveikatos specialistas 

Kiekvienoje grupėje vyks veiklos, 

skatinančios sveikai maitintis, 

sportuoti 

2.1.1.2. Sporto šventė Birželis Žmogiškieji 

ištekliai 

R. Maksvytienė 

I. Navagruckaitė 

Įvyks šeimų sporto šventė.  

2.1.1.3. Pilateso užsiėmimai darbuotojams ir tėvams Sausis - 

birželis 

Nuosavos 

lėšos 

Direktorius Reguliariai 2 k. per savaitę vakarais 

vyks darbuotojams sportiniai 

užsiėmimai 

2.1.1.4. Projektas “Padaryk mankštelę, bus žvali 

dienelė” 

Gegužė - spalis Žmogiškieji 

ištekliai 

J. Subatienė, 

J. Palilionienė,  

S. Petronienė 

Kiekvieną rytą 8 val. vyks mankšta 

kieme, kurioje dalyvaus vaikai, 

auklėtojai, tėvai 

2.1.1.5. Psichologiniai užsiėmimai tikslinėms grupėms Pagal atskirą 

planą 

Spec. lėšos Direktorius 

Logopedai 

Bus organizuojami tęstiniai mokymai 

tėvams, turintiems problemų su savo 

vaikais, suteikiama pagalba 

2.1.1.6. Valgiaraščių atnaujinimas  Sausis Žmogiškieji 

ištekliai 

Vaikų maitinimo ir 

higienos specialistas, 

Visuomenės 

sveikatos specialistas 

Atnaujinti 15 d. valgiaraščiai 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Bus organizuojama tikslinė veikla – sveikatos 

stiprinimas. Veikla bus skirta tiek atskiroms 

tikslinėms grupėms, tiek visai bendruomenei. 

60 proc. darželio bendruomenės įsitraukia į 

bendras veiklas, edukacinius užsiėmimus, 

skatinančius judėti ir patirti judėjimo 

dţiaugsmą. Sukurta 1 nauja, vaikų judėjimą 

skatinanti erdvė. 

 

80 proc. darželio bendruomenės įsitraukia į 

bendras veiklas, edukacinius užsiėmimus, 

skatinančius judėti ir patirti judėjimo 

džiaugsmą. Sukurtos 2 naujos, vaikų judėjimą 

skatinančios erdvės. Vykdomi projektai, 

kuriuose stiprinama vaikų fizinė savijauta. 
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2.1.1.7. Nykštukų bėgimas. Žiema 2020 Gruodis Žmogiškieji 

ištekliai 

J. Guščiuvaitė 

R. Kuzmaitė 

Vaikai begs nurodytą distanciją 

2.1.1.8. Žavadienis Gegužė  Žmogiškieji 

ištekliai 

Darbo grupė Įvyks šventė visai bendruomenei. Vyks 

įvairios rungtys šeimoms, kepami blynai. 

Aprangos kodas – žalia spalva 

2.1.1.9. Prevencinių programų vykdymas Balandis - 

lapkritis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Projektinės 

lėšos 

A. Koncienė 

S. Gedyminienė,  

A. Bujokienė 

Įvairios veiklos kaip alternatyva 

netinkamam elgesiui. 

2.1.1.10 Dalyvavimas asociacijos „Sveikatos 

želmenėliai“ veikloje 

Sausis - 

gruodis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto 

lėšos 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Vyks įvairūs renginiai pagal 

„Sveikatos želemenėlių“ vykdomas 

veiklas 

2.1.1.11. Programos „Pienas vaikams“, „Vaisiai 

vaikams“ 

Sausis - 

gruodis 

ES lėšos Vaikų maitinimo ir 

higienos specialistas, 

Visuomenės 

sveikatos specialistas 

Vaikai gaus papildomų vitaminų. 

2.1.1.12. Tolerancijos savaitė Lapkritis Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Kiekvienais metais organizuojama 

veikla, skirta paminėti tolerancijos 

dieną. 

 

2.1.2. Atnaujinti edukacines erdves, stiprinančias vaikų sveikatą ir užtikrinančias jų saugumą. 

 

PRIEMONIŲ PLANAS 

Eil. Nr. 
 

Įgyvendinimo priemonės Terminai Kaštai Atsakingi 

vykdytojai 

Tikslo įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai 

2.1.2.1. Basų kojų tako atnaujinimas Gegužė Spec. lėšos Direktorius Bus atnaujintas basų kojų takas 

2.1.2.2. Projekto dėl krepšinio aikštelės ir bėgimo takų 

atnaujinimo rengimas 

Kovas Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius Parengtas ir pateiktas ŠMM sporto 

rėmimo fondui projektas dėl 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Įrengtos naujos, atnaujintos turimos edukacinės 

erdvės, įrengti nauji kabinetai. 

Sukurta 1 nauja, vaikų judėjimą 

skatinanti erdvė. 

Įrengtas 1 logopedinis kabinetas. 

Sukurtos 2 naujos, vaikų judėjimą 

skatinančios erdvės. 

Įrengti 2 logopediniai kabinetai 
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krepšinio aukštelės dangos ir bėgimo 

takų atnaujinimo 

2.1.2.3. Funkcionalių, estetinių želdynų formavimas Balandis, 

gegužė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Spec.lėšos 

Administracija Atnaujintas želdynas, esantis tarp 

dviejų korpusų, išrauti seni, pavojų 

keliantys krūmai, pasodinti nauji 

augalai 

2.1.2.4. Naujų logopedų kabinetų įrengimas Liepa Savivaldybės 

lėšos 

Administracija Iš mažai naudojamos skalbyklos 

patalpos bus įrengti du nauji 

kabinetai logopedams.  

2.1.2.5. Žaidimų aikštelių būklės nuolatiniai 

stebėjimai (žurnalo pildymas) 

Sausis - 

gruodis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Ūkvedys Pildomas žurnalas, greitas trūkumų 

šalinimas 

2.1.2.6. Žaidimų aikštelių papildymas judėjimą 

skatinančiomis priemonėmis 

Spalis  Biudžeto lėšos, 

Mokinio 

krepšelio lėšos 

Administracija Pastatytos vaikų judėjimą 

skaitinančios naujos priemonės 

 

STRATEGINIS TIKSLAS 

 

3. Siekti bendruomenės narių tarpusavio supratimo, empatijos bei plėsti įstaigos bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. 

 

3 TIKSLAS 

 

3.1.  Edukacinių veiklų organizavimas, bendradarbiaujant su tėvais ir socialiniais partneriais. 

 

UŽDAVINYS 

 

3.1.1. Organizuoti veiklas, stiprinančias bendruomenės narių tarpusavio santykius, atsakomybę ir skatinančias bendradarbiauti tarpusavyje ir atrasti 

naują bendravimą su partneriais. 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Tradicinės ir naujos veiklos su tėvais, darbuotojų 

komandinio darbo aktyvinimas, renginiai su 

esamais ir naujais partneriais 

Įvykę 2 bendri renginiai su tėvais; 

Organizuotas 1 renginys su dabartiniu partneriu; 

Pasirašyta 1 nauja partnerystės sutartis. 

Įvykę 4 bendri renginiai su tėvais; 

Organizuoti 3 renginiai su dabartiniais partneriais; 

Pasirašytos 2-3 naujos partnerystės sutartys. 
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PRIEMONIŲ PLANAS 

Eil. Nr. 
 

Įgyvendinimo priemonės Terminai Kaštai Atsakingi 

vykdytojai 

Tikslo įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai 

3.1.1.1. Atvirų durų savaitėlė Kovo pirma 

savaitė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

pedagogai 

Tėvai turės galimybę dalyvauti 

ugdomojoje veikloje, susitikti su 

specialistais, neformaliojo ugdymo 

teikėjais 

3.1.1.2. Kūrybinės dirbtuvės tėveliams Balandis, 

spalis, gruodis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius 

 

Tėvai, darbuotojai bus kviečiami į 

lipdymo iš molio, karpymo ir 

kalėdinių žaislų gamybos 

užsiėmimus 

3.1.1.3. Aktyvių tėvų klubo veiklos aktyvinimas Gegužė Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius 

 

Suburta tėvų komanda, padedanti 

organizuoti įvairias veiklas, 

atstovaujanti lopšelį-darželį įvairiose 

įstaigose 

3.1.1.4. Tėvų susirinkimai grupėse Rugsėjis-spalis Žmogiškieji 

ištekliai 

Pedagogai Tėvai bus informuoti apie naujoves, 

bendrą tvarką, tvarką grupėse 

3.1.1.5. Pyragų diena “Kepam kepam pyragus” Lapkritis  Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius 

Darželio taryba 

Priešmokyklinukai užminkys pyragų 

tešlą, kuriuos iškeps darželio 

virtuvėje. Po to visi ragaus. 

3.1.1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renginiai, skatinantys bendruomenės įtraukimą, vaikų kūrybiškumo ir saviraiškos ugdymą: 

 Trys karaliai  Sausio 6 d.  

 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

R. Ridikienė  

 

 

 

 

 

Įvyks 16 renginių, kuriuose dalyvaus 

vidutiniškai 50 proc. tėvų 

 

 Projektas “Atmintis gyva, nes liudija” Sausio 13 d. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 Vasario 16-osios minėjimas Vasario 14 d. R. Mauzienė,  

S. Petronienė 

 Kaziuko mugė Kovo 4 d. R. Ridikienė 

 Užgavėnės Vasario 25 d.  R. Ridikienė 

 Kovo 11-osios minėjimas Kovo 10 d. R. Mauzienė,  
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Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto 

lėšos 

Laikas  

S. Petronienė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Savaitė be patyčių  Kovo mėn. J. Palilionienė,  

S. Petronienė 

 Žemės dienos minėjimas Kovo 20 d. R. Ridikienė 

 Vaikų Velykėlės Balandis J. Guščiuvaitė,  

S. Žvynakienė 

 Žavadienis Gegužė Komanda 

 Vaikų ginimo diena Gegužės 31 d. N. Dovidavičienė,  

V. Meškinienė,  

E. Pivoriūnienė,  

R. Sokolova 

 Darželio gimtadienis Rugsėjo mėn. G.Ramanauskienė

J. Guščiuvaitė 

 Mokytojo diena Spalio mėn. 

 

G. Ramanauskienė 

 Projektas “Žibintas rudeniui” Spalio mėn. Komanda 

 Tolerancijos diena Lapkričio mėn. J. Palilionienė,  

S. Petronienė 

 Baltojo Angelo diena Gruodžio mėn. R. Mauzienė,  

S. Petronienė 

3.1.1.7. Visuotiniai teminiai tėvų susirinkimai 

 

2 k. per metus Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius 

 

Bus pravesti mokymai tėvams apie 

pozityvią tėvystę, susitikimas su 

psichologu 

3.1.1.8. Bendruomenės narių darbų parodos lopšelyje-

darželyje 

4 k. per metus Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Suorganizuotos 4 parodos 

3.1.1.9. Kūrybiniai užsiėmimai grupių tėvų aktyvui 3 k. per metus Žmogiškieji 

ištekliai 
Biudžeto lėšos 

Direktorius 

metodinė grupė 

Įvykę 3 užsiėmimai tėvams, kurie 

skatins jū kūrybiškumą, 

iniciatyvumą,  

3.1.1.10. Tėvų informavimas internetinėmis 

priemonėmis (“Mūsų darželis”, Facebook 

paskyra, darželio internetinė svetainė) 

Sausis-gruodis Žmogiškieji 

ištekliai 
Biudžeto lėšos 

 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Darželio internetinėje svetainėje, 

facebook paskyroje bus talpinama 

informacija, kuriose tėvai sužinos 

apie vaikų ugdymą, įvairias veiklas, 
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paskaitys įvairių straipsnių 

3.1.1.11. Edukacinės bendruomenės išvykos 1-2 k per metus Asmeninės 

lėšos  

Administracija Įvykę edukacinės išvykos, dalyviai – 

darbuotojai, tėvai, vaikai 

3.1.1.12. Vaiko gerovės komisijos veikla, posėdžiai Pagal atskirą 

planą 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Bus prendžiami, analizuodami asmenybės 

ūgties, mokymosi aplinkos, 

besimokančios bendruomenės ir kiti 

aspektai, ieškoma naujų galimybių, 

problemų sprendimo būdų ir telkiami 

reikiami žmogiškieji ir materialiniai 

ištekliai 

3.1.1.13. Direkciniai pasitarimai Pirmą mėnesio 

antradinį 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius 

 

Aptariami mėnesio renginiai, 

planuojama mėnesio veikla 

3.1.1.14. Bendradarbiavimas su „Kastyčio“, „Aušros“, 

„Purienos“, „Žibutės“ lopšeliais-darželiais, 

Velžio lopšeliu-darželiu „Šypsenėlė“, bendrų 

veiklų vykdymas 

2 k. per metus Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Organizuoti bendri renginiai pas mus 

ir svetur skatins bendradarbiauti, 

pamatyti naujo 

3.1.1.15. Saugaus eismo savaitės minėjimas su 

Panevėžio klubu „Dviračiai“ 

Balandis Žmogiškieji 

ištekliai 

Rėmėjai 

Direktorius 

 

Suorganizuotos paspirtukų varžybos 

3.1.1.16. Akcija „DAROM-2019“ su Nendrės-Dainavos 

vietos bendruomene 

Balandis Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius 

 

Sutvarkyta Pilėnų mikrorajono aplinka 

3.1.1.17. „Ąžuolo“ progimnazijos, K. Paltaroko 

gimnazijos mokinių socialinių valandų 

atlikimas  

Pagal suderintą 

grafiką 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Pagalba grupių aklėtojoms 

3.1.1.18. Priešmokyklinių grupių vaikų dalyvavimas 

„Žemynos“ progimnazijos ir K. Paltaroko 

gimnazijos organizuojamuose renginiuose 

2 k. per metus Žmogiškieji 

ištekliai 

R. Mauzienė 

J. Palilionienė  

Įvykę 2 renginiai, kuriuose 

priešmokyklinio ugdymo grupės 

vaikai susipažins ir su mokyklomis 

3.1.1.19. Padėkos vakaras Gruodis Žmogiškieji 

ištekliai 

Rėmėjai 

Direktorius 

Darželio taryba 

Įvyks padėkos vakaras, kurio metu 

apibendrinti metų rezultatai, 

apdovanoti aktyviausieji 
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Įgyvendintą veiklos planą vertins direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė. 

Pagrindiniu plano vertinimo kriterijumi bus nustatymas, ar atliktos ir kaip atliktos plane numatytos priemonės. 

Vertinimo kriterijai: 

 Veikla atlikta gerai – 3 tšk.  

 Veikla atlikta nepilnai – 2 tšk.  

 Veiklą reikia tobulinti – 1 tšk.  

 Veikla neatlikta – 0 tšk.   

Darbo grupei suteikiama teisė sukurti savo vertinimo kriterijus ir pagal juos įvertinti plano įgyvendinimą. 

Programos įgyvendinimo įvertinimas bus talpinamas lopšelio-darželio internetiniame puslapyje. 

 

                                                                  ______________ 

 

SUDERINTA 

Lopšelio-darželio „Žilvitis”  

tarybos posėdžio 2019-12-12 

Protokolas Nr.   


