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PANEVĖŽIO  LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ 

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 
 

 

2020 METŲ VEIKLOS ANALIZĖ 
 

 

2020 m. veiklos programos įvykdymą vertino direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė. Veikla įvertinta 2 (Veikla atlikta nepilnai). Dėl 

paskalbto karantino kovo-birželio ir lapkričio-gruodžio menesiais ir apribojimų ne karantino metu, negalėjome įvykdyti daugiau nei pusės veiklų. 

Bendruomenės sutarimu, šios veiklos perkeliamos į 2021 metus. 

2020 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. Tačiau dallies numatytų veiklų dėl COVID-19 ligos grėsmės nepavyko įvykdyti. 

2020 m. metiniame veiklos plane numatėme tris tikslus. Metinį veiklos plano įgyvendinimą kasmet vertina sudaryta darbuotojų komanda pagal 

numatytus vertinimo kriterijus.  

           1 tikslas - Kokybiško, šiuolaikiško į kiekvieno vaiko amžių, poreikius ir pažangą orientuoto ugdymo vykdymas. Šį tikslą įgyvendinome 

stiprindami dvi sritis – kurdami aplinką ir skatindami darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.  

           Mūsų aplinkos kūrimo sėkmės kriterijai - taikomos pažangios informacinės ir komunikacinės technologijos ugdomojoje veikloje ir savalaikė 

tėvus pasiekianti informacija apie vaikų pasiekimus apie vaikų ugdymą ir įstaigos veiklą. Minimalius laukiamus rezultatus pasiekėme. Dėl susidariusios 

situacijos šalyje negalėjome įvykdyti visų numatytų bendrų veiklų, tačiau didelė veiklų dalis sėkmingai vyko grupėse.  

           Ugdymo procese mokytojos vis daugiau naudojo informacines technologijas. Pilnai įrengtos dvi priešmokyklinės grupės – kiekvienoje 

pakabintas stacionarus projektorius, ekranas, grupė turi po 10 planšetinių kompiuterių. Pamokėlės tapo įdomesnės. Be to, buvo puikiai panaudojama 

derinant sinchroninį ir asinchroninį ugdymą, bendraujant su vaikais, besimokančiais nuotolyje. Metų pabaigoje visoms ikimokyklinėms grupėms buvo 

nupirkti projektoriai ir ekranai. Metų pradžioje logopedės organizavo „Stebuklingą dieną su SMART lenta“ priešmokyklinukams. Vienu metu visose 
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grupėse vyko bandymų ir eksperimentų, stebėjimų dienos. Lauke įrengtos ne tik vaistingųjų augalų, bet ir daržovių lysvės. Vaikai nuo pat pavasario 

galėjo stebėti augalų augimą, o rudenį – ragauti. Atšalus orui, grupėse vyko vaistažolių arbatų ragavimas. Kiekvieną mėnesį vyko VGK posėdžiai, 

metodinės grupės susirinkimai. Iki kovo mėn. vykę kontaktiniu būdu, posėdžiai persikėlė nuotolį per ZOOM programą. Didelis iššūkis pedagogams 

buvo nuotolinis ugdymas. Tačiau tereikėjo poros savaičių, kad viskas vyktų sklandžiai. Kiekviena grupė turi savo Facebook paskyras, kuriose 

talpinamos užduotys, fiksuojamas jų atlikimas. Prisijungę visi tėvai, vadovai, logopedai, meninio ugdymo mokytojas. Esame labai dėkingi tėveliams už 

aktyvumą, naujų užduotėlių pasiūlymą. Nuotolinio ugdymo organizavimas palengvino ir tėvų informavimą. Dabar ne tik informacija bet ir grįžtamasis 

ryšys visus pasiekia labai greitai. Rugsėjo-gruodžio mėn. buvo vykdomas vidaus auditas. Buvo vykdoma internetinė pedagogų apklausa. Medžiaga 

apibendrinta, tačiau dėl administracijos ir darbuotojų ligų nepristatyta bendruomenei. Vykdėme ir įgyvendinome projektinę veiklą. Projektinės veiklos 

dėka lopšelyje-darželyje ugdomoji veikla tapo įvairesnė, į projektų vykdymą įtraukti tėvai. „Bitutės“ grupės vaikai ir tėveliai dalyvavo Gamtos 

mokyklos projekte „Rudens kraitelė“, „Saulutės“ grupės bendruomenė šalies projektuose „Trijų Karalių apsupty“, „Gaminu pats“, „Ar mus kalbina 

raidelės?“, „Papuošk Kalėdas TV eglute“ ir kt. Prisijungėme prie Tarptautinės komisijos organizuotų iniciatyvų „Atmintis gyva, nes liudija“ ir uždegę 

žvakeles įstaigos languose prisiminėme Laisvės gynėjų dieną. Visos grupės ir darbuotojai piešė po vieną didelę dėlionės dalį. Taip minėjome 

Tolerancijos dieną, kurios šių metų simbolis buvo dėlionė. Vyko jau tradicija tampantis projektas „Žibintas rudeniui“: visą paskutinę spalio ir pirmąją 

lapkričio mėn. savaites kieme degė moliūgai-žibintai. Prieš Kalėdas kieme „išdygo“ Kalėdinis nykštukų miestelis. Buvome numatę tęsti savo projektą 

„Teatro diena“, tačiau dėl karantino įvyko tik du grupių paruošti spektakliai. Darželyje plačiai naudojamės elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ 

teikiamomis galimybėmis: planuojant, analizuojant, vertinant vaikų pasiekimus, informuojant ugdytinių šeimas. 

   Dar vienas mūsų pasiektas sėkmės kriterijus 2020 metais - darbuotojai nuolat kelia kvalifikaciją, tobulina kompetencijas, po renginio 

vykstantis grįžtamasis ryšys. Pasiekėme maksimalius laukiamus rezultatus. Parengtas naujas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo aprašas, savianalizės 

anketa. Visi įstaigos pedagogai kvalifikaciją kėlė daugiau nei 40 val. per metus. Kovo-gegužės mėn. visi nuotolyje dirbantys pedagogai klausė 

nuotolinius seminarus, paskaitas, mokėsi dirbti su Padlet, PowerPoint, ZOOM programomis. Kvalifikaciją kėlė ir mokytojų padėjėjos, išklausę ne vieną  

nuotolinį seminarą. Gruodžio mėn.  bandant „Mūsų darželio“ video konferencijas, buvo suorganizuotas „Diskusijų klubas“, kuriame dalyvavo visi 

pedagoginiai darbuotojai. Diskutavome apie ugdymą, buvo numatytos gairės, ką reiktų keisti, tobulinti. Dėl karantino negalėjome dalintis gerąja 

patirtimi gyvai. Tačiau puikiai išnaudojome virtualią aplinką. Per ZOOM programą pedagogai pristatė savo išklausytus seminarus, dalinosi gerąja 

patirtimi. Pedagogai dalinosi darbo patirtimi su miesto pedagogų bendruomene, skaitė pranešimus šalies mokslinėse konferencijose. Rugsėjo mėn. 

paruošta pedagogams skirta 4 modulių programa „Pedagogų profesinio tobulėjimo svarba inovacijų aplinkoje“. Įvyko 1 modulio kvalifikacinis 

seminaras „Saugios ir kūrybiškos aplinkos kūrimas mokykloje“. Programa tęsis ir 2021 m. Dvi mokytojos sėkmingai įgijo mokytojo metodininko 

kvalifikacines kategorijas.  

                2 tikslas - Bendruomenės fizinės ir psichinės sveikatos stiprinimas pritaikant aplinką ir gerinant, plečiant materialinę bazę, šviečiant darželio 

bendruomenę.  
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  Šį tikslą įgyvendinome organizuodami veiklas, stiprinančias bendruomenės sveikatą ir atnaujindami erdves. Kaip sėkmės kriterijus 

pasirinkome: psichinės ir fizinės sveikatos stiprinimą tiek atskiroms tikslinėms grupėms, tiek visai bendruomenei bei naujų edukacinių erdvių įrengimą 

ir turimų atnaujinimą. Pavyko įgyvendinti beveik visas numatytas veiklas. Įvyko „Nykštukų bėgimas. 2020“, Sveikatos stiprinimo ir saugojimo 

projektas „Vasaris - sveikatingumo mėnuo“, sausį-vasarį Pilateso užsiėmimai darbuotojams ir tėvams, projektas “Padaryk mankštelę, bus žvali dienelė” 

(draudžiant būriuotis, mankštinosi kiekviena grupė atskirai), dalyvavome asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veikloje, programose „Pienas vaikams“, 

„Vaisiai vaikams“, „Zipio draugai“. Iš dalies atnaujinome vaikų maitinimo valgiaraščius, įtraukėme daugiau sveikatą tausojančių produktų.  Gaila, 

neįvyko jau ketvirtą kartą turėjęs vykti „Žavadienis“ bei sporto šventė.  

               Įrengiant naujas ir atnaujinant esamas edukacines erdves pavyko pasiekti minimalius laukiamus rezultatus. Atnaujinome Basų kojų taką ir 

įrengėme 1 kabinetą logopedui. Visų darbuotojų dėka atnaujintas želdynas, esantis tarp dviejų korpusų, išrauti seni, pavojų keliantys krūmai, pasodinti 

nauji augalai, išpilta skalda. Įrengti nauji gėlynai vakarinėje lopšelio-darželio pusėje. Dėl lėšų trūkumo nepavyko atnaujinti grupių žaidimo aikštelėse 

esančias priemones, skatinančias judėti. Sporto rėmimo fondui buvo paruoštas ir pateiktas projektas „Panevėžio lopšelio-darželio „Žilvitis“ lauko 

sportinės bazės atnaujinimas“. Nors projektas surinko gana aukštą balų skaičių (84 iš 100), tačiau finansavimo negavome dėl per mažo balų skaičiaus 

vienoje vertinimo srityje. Pritrūkome 1 balo.   

             Sunkiausiai sekėsi įgyvendinti trečiąjį tikslą - Edukacinių veiklų organizavimas, bendradarbiaujant su tėvais ir socialiniais partneriais.  

Beveik visos veiklos numatytos kaip kontaktinės, bendruomenę jungiančios, skatinančios tarpusavio bendradarbiavimą. Tačiau veiklos 

nutraukimas kovo-gegužės mėnesiais bei didelių apribojimų dėl COVID-19 ligos plitimo laikymasis, neleido to tinkamai įgyvendinti. Įvyko: Atvirų 

durų savaitėlė, tėvų susirinkimai grupėse, Trys karaliai, projektas “Atmintis gyva, nes liudija”, Vasario 16-osios minėjimas, Kaziuko mugė, Užgavėnės, 

Kovo 11-osios minėjimas, Darželio gimtadienis, projektas “Žibintas rudeniui”, 1 edukacinė bendruomenės išvyka į Naujamiestį. Tačiau nežiūrint to, 

kad nepavyko įgyvendinti daugumos veiklų, ryšys su tėvais sustiprėjo. Puikiai išnaudojome susidariusią situaciją ir bendravimą perkėlėme į virtualią 

aplinką. Grupių bei darželio Facebook paskyrose talpinama informacija, tvarkos, aprašai, įsakymai, renginių, projektų nuostatai greičiau pasiekia 

šiuolaikinius su informacinėmis technologijomis „draugaujančius“ tiek tėvus, tiek darbuotojus, ir greičiau gaunamas grįžtamasis ryšys. Asmeninis 

bendravimas vyksta per Messenger programėlę, el.paštą. 

 

VEIKLOS STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ BEI GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ 

ANALIZĖ 

 

SSGG analizė 

Stiprybės 

 Vienintelė švietimo įstaiga Pilėnų mikrorajone – atvira 

visuomenei  ir naujovėms. 

Silpnybės  

 Psichologinės problemos dėl per ilgo būvimo nuotolyje, 

suvaržymų šalyje neigiamai veikia bendruomenę.   
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 Teigiamas įstaigos įvaizdis visuomenėje. 

 Kvalifikuota ugdymo kokybė, geri ugdymo pasiekimai. 

 Individualių vaiko gebėjimų ugdymas. 

 Išlaikomas tradicijų tęstinumas ir kuriamos naujos. 

 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.  

 Vertybių sistemos, įtakojančios lopšelio-darželio kultūrą, 

puoselėjimas. 

 Efektyvus, racionalus įstaigos išteklių panaudojimas. 

 Trūksta psichologo, spec. pedagogo etatų. 

 Patalpų stoka papildomam ugdymui, fiziniam vaikų lavinimui. 

 Silpna sportinė bazė. 

 Reikalinga pastato išorės renovacija. 

 Nepilnai įdiegtos informacinės technologijos ikimokyklinėse 

grupėse. 

 Nežinomybė dėl pertvarkų, kurias numačiusi vykdyti savivaldybė. 

 Direktoriaus laikina sutartis kelia nerimą dėl veiklos tęstinumo. 

Galimybės 

 Didesnės galimybės glaudžiau bendradarbiauti su vietos 

bendruomene, soc. partneriais. 

 Kvalifikacijos tobulinimas, aukštesnės kvalifikacinės kategorijos 

siekimas, kvalifikacinių programų rengimas ir vykdymas ne tik 

įstaigoje, bet ir už jos ribų. 

 Didesnė tėvų įtrauktis į ugdymąpriėmimas. 

 Bendravimas su tėvais įvairiose platformose, ne tik kontaktuojant. 

 Rinkodaros plėtra (žiniasklaida, lopšelio-darželio įvaizdis, ryšiai 

su visuomene). 

 Spartesnė informacijos sklaida internetiniame puslapyje. 

 Dalyvavimas projektinėje veikloje, siekiant pritraukti investicijas. 

Grėsmės  

 Tėvų nepagrįsti reikalavimai pedagogams, nesusikalbėjimai su 

tėvais.  

 Išteklių neatitikimas blogėjančios pastato būklės (renovuotinas 

fasadas).  

 Nėra  tęstinumo tarp priešmokyklinio ir pradinio ugdymo.  

 Negalima pilnai užtikrinti kompleksinės pedagoginės-

psichologinės pagalbos.  

 Smurto ir patyčių demonstravimas viešoje erdvėje. 

 

 

STRATEGINIAI VEIKLOS PRIORITETAI 

1. Inovatyvus ir kokybiškas ugdymas; 

2. Sveikatos stiprinimas; 

3. Bendradarbiaujanti lopšelio-darželio bendruomenė. 
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2021 METŲ VEIKLA 

 

1 STRATEGINIS TIKSLAS 

 

Užtikrinti kokybišką ir inovatyvų ugdymą. 

 

1.1. 2021 METŲ TIKSLAS 
 

Vykdyti šiuolaikišką ir kokybišką ugdymą naudojant IKT bei STEAM priemones diferencijuojant ugdymo procesą pagal vaiko poreikius, amžių ir 

pažangą. 

 

1.1.1. UŽDAVINYS 

Skatinti vaikus kurti naudojant įvairias STEAM technologijas skatinant saviraišką, pasitikėjimą savimi ir atvirumą.  

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Taikant šiuolaikinius ir pažangius 

mokymo metodus, IKT bei STEAM 

technologijas kiekvienas vaikas yra 

ugdomas pagal individualius gebėjimus 

bei poreikius.  

50 proc. pedagogų naudoja IKT bei STEAM 

technologijas 

90 proc. ugdytinių naudoja IKT bei STEAM 

technologijas 

 

PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. Nr.  Įgyvendinimo priemonės Terminai  Kaštai Atsakingi 

vykdytojai 

Tikslo įgyvendinimo, vertinimo kriterijai 

1.1.1.1. IKT naudojimas ugdymo 

procese: 

- informacijos paieška; 

- mokomieji filmukai; 

- loginiai, matematiniai, 

kalbiniai žaidimai; 

- Paint ir Power Point programų 

naudojimas; 

- planšetinių kompiuterių 

panaudojimas ugdyme; 

 

 

 

 

 

 

Sausis - 

gruodis 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Spec. lėšos 

 

 

 

 

Mokytojai 

 

Administracija 

Naudojamos IKT ugdymo procese, vaikai įvaldę 

nesudėtingas programas bendravimo įgūdžiams 

tobulinti; 

Tikslingai naudojamas el. dienynas informacijai 

kaupti ir jai perduoti tėvams 
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- mokomųjų skaidrių kūrimas; 

- elektroninio dienyno 

naudojimas, tikslingas tėvų 

(globėjų) informavimas; 

- personalo mokymai naudoti 

IKT profesinėje veikloje. 

1.1.1.2. Snieguotas eksperimentas 

„Nulipdyk ką nors nepaprasto“ 

Sausis Žmogiškieji 

ištekliai 

A.Koncienė 

I. Kumžienė 

Vaikai lipdys įvairius daiktus. 

1.1.1.3. Projektas „Padėkime 

paukšteliams žiemą“ 

Sausis Žmogiškieji 

ištekliai 

A.Rimkevičienė 

J. Palilionienė 

G. Ramanauskienė 

Įvyks akcija, bus pagamintos lesyklėlės, jos 

eksponuojamos, bus maitinami paukšteliai 

1.1.1.4. Projektas “Miklūs piršteliai - 

graži kalba”- skirtas tarptautinei 

logopedo dienai paminėti. 

Kovas Žmogiškieji 

ištekliai 

A.Koncienė 

I. Kumžienė 

Vaikai atliks įvairias užduotėles, skirtas pirštelių 

miklinimui. 

1.1.1.5. Spalvotų kojinių diena 

„Saulutės“ 

Kovas Žmogiškieji 

ištekliai 

A.Koncienė 

I. Komžienė 

Įvyks renginys skirtas Dauno sindromo dienos 

paminėjimui. 

1.1.1.6. Mokytojų tarybos posėdis  

Vaikų pasiekimų analizė 

Gegužė Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Įvyks posėdis, kurio metu bus apibendrinti ir 

analizuojami vaikų pasiekimai. 

1.1.1.7. Stebėjimų diena Gegužė Žmogiškieji 

ištekliai 

S. Petronienė Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai su 

planšetėmis stebės gamtą ir fotografuos 

gražiausius vaizdus. Vėliau bus surengta 

nuotraukų paroda. 

1.1.1.8. Mokytojų tarybos posėdis  

„Laimingas vaikas- laimingas 

mokytojas“ 

Rugpjūtis Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius Bus aptarti mokytojo darbo sėkmės kriterijai. 

1.1.1.9. Bandymų ir eksperimentų diena Spalis Žmogiškieji 

ištekliai 

R. Mauzienė 

J. Palilionienė 

Veikla visiems lopšelio-darželio vaikams. Bus 

rodomi buitiniai bandymai, kurie sutinkami 

kasdienėje veikloje. 

1.1.1.10. Respublikinis kūrybinis 

projektas “Emosiukai”- 

tarptautinei šypsenos dienai 

paminėti. 

Spalis Žmogiškieji 

ištekliai 

A.Koncienė 

I. Komžienė 

Iš gamtinės medžiagos bus sukurtos įvairios 

šypsenos. 

1.1.1.11. Bendradarbiavimo projektas Lapkritis Žmogiškieji A.Koncienė Bus ugdomas vaikų loginis mąstymas 
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“Robotukas Bitutė  keliauja” su 

Panevėžio r. Velžio lopšeliu 

darželiu “Šypsenėlė” 

ištekliai I. Komžienė pasitelkiant išmaniąją bitutę 

1.1.1.12. 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 

 

I. Komžienė 

A. Koncienė 

 

R. Sokolova 

N. Dovidavičienė 

A. Rimkevičienė 

A. Bujokienė 

 

Ugdoma vaikų motyvacija pažinti raides kitaip, 

džiaugtis su šeima gaminamomis raidelėmis, į 

veiklas įtraukiama šeima.  

Vaikai skatinami atrasti, eksperimentuoti, kurti, 

lavinti mąstymą. 

 

1.1.1.13. Edukacinių IKT priemonių 

banko pildymas 

Sausis - 

gruodis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Vienoje vietoje sutinkta visa medžiaga apie 

edukacines IKT priemones įvairaus amžiaus 

grupėms, kurias gali naudoti pedagogai ugdomojoje 

veikloje bus nuolat pildoma 

1.1.1.14. Smagi diena su Smart lenta Vasaris- 

balandis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

A.Koncienė 

I. Kumžienė 

2 k. per metus vyks įvairios veiklos su SMART 

lenta 

1.1.1.15. Projektas „Pasaulį pažįstame 

tyrinėdami“ 

Vasaris- 

rugpjūtis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

J. Strelčiūnienė Vaikai tyrinės įvairius daiktus, apibūdins juos. 

1.1.1.16. Projektas „Vandenėlis- mūsų 

džiaugsmas“ (tęsiamas) 

Gegužė- 

liepa 

Žmogiškieji 

ištekliai 

R. Sokolova 

J. Strelčiūnienė 

N. Dovydavičienė 

D. Kielienė 

Įvyks tęstinis projektas lopšelio grupės vaikams, 

kurio metu bus vykdomos įvairios veiklos su 

vandeniu.  

1.1.1.17. Kūrybinės dirbtuvės Kovas  

Lapkritis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokytojai Du kartus per metus bus organizuojamos 

kūrybinės dirbtuvės bendruomenei. 

1.1.1.18. 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 

1.1.1.19. Metodinės grupės pasitarimai 1 k. per 

ketvirtį 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Metodinės grupės 

pirmininkas 

Aptariami metodiniai klausimai, pagalba 

atliekant aprašus, kuriant sistemas, tvarkas 

1.1.1.20. Vaikų pasiekimų ir pažangos 

vertinimo metodikos 

atnaujinimas. 

Sausis - 

gruodis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Atnaujinta vaikų pasiekimų ir pažangos 

vertinimo metodika pristatyta bendruomenei. 

Parengtos rekomendacijos dėl vertinimo 



 8 

sistemos tobulinimo ir atnaujinimo. 

 

1.1.2. UŽDAVINYS 

 

Plėtoti besimokančios bendruomenės idėją tobulinant darbuotojų asmenines kompetencijas ir dalyvavimą kvalifikaciniuose renginiuose. 

 

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. 3-4 pedagogai kelia 

savo kvalifikaciją 

 

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 

renginiuose įgytų žinių 

perteikimas pedagogams 

Per mėn. po 

mokymą 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Metodinė grupė Pasidalinta patirtis, įspūdžiai, metodiniai 

pasikeitimai, seminarų medžiaga 

1.1.2.2. Pedagogų siekimas aukštesnės 

kvalifikacinės kategorijos 

I-II 

pusmečiai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Atestacinė komisija Mokytojo metodininko kvalifikaciją įgis 3-4 

pedagogai 

1.1.2.3. 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 

1.1.2.4. 13-oji pamoka įstaigoje ir miesto Pagal Žmogiškieji Mokytojai Bus organizuojami užsiėmimai lopšelio- 
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pedagoginei bendruomenei atskirą 

susitarimą 

ištekliai darželio ir miesto pedagogamas. 

1.1.2.5. 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 

1.1.2.6. Dalyvavimas besimokančių 

darželių veikloje 

Sausis- 

gruodis 

Biudžeto lėšos, 

Mokinio 

krepšelio lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Dalyvaus renginiuose, seminaruose, dalinsis 

gerąja patirtimi.  

1.1.2.7. Įstaigos kvalifikacinės 

programos „Pedagogų profesinio 

tobulėjimo svarba inovacijų 

aplinkoje“ vykdymas (II – IV 

moduliai) 

Sausis - 

gruodis 

krepšelio lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorė Įvyks 3 modulių pedagoogams skirta 

kvalifikacinė programa. Pedagogai atliks 

savarankiškus namų darbus, pristatys visiems 

savo idėjas dėl edukacinių erdvių 

 

2 STRATEGINIS TIKSLAS 

 

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

 

1.2. 2021 METŲ TIKSLAS 

 

Stiprinti bendruomenės narių fizinę ir psichinę sveikatą įrengiant naujas edukacines erdves, pritaikant aplinką, plečiant materialinę bazę, šviečiant 

darželio bendruomenę. 

 

1.2.1. UŽDAVINYS 

 

Stiprinti bendruomenės sveikatą, siekiant įveikti psichologines problemas, atsiradusias dėl COVID-19. 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Bus stiprinama bendruomenės narių sveikata, 

organizuojmos sveikatos gerinimo ir stiprinimo 

veiklas atskiroms grupėms ir visai 

bendruomenei.  

50 proc. bendruomenės narių dalyvaus bendrose 

veiklose, edukaciniuose užsiėmimuose 

skatinančiuose judumą ir sveikatos stiprinimą. 

 

90 proc. bendruomenės dalyvaus bendrose 

veiklose, edukaciniuose užsiėmimuose 

skatinančiuose judumą ir sveikatos stiprinimą. 
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PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. Nr.  Įgyvendinimo priemonės Terminai  Kaštai Atsakingi 

vykdytojai 

Tikslo įgyvendinimo, vertinimo kriterijai 

2.1.1.1. Valgiaraščių atnaujinimas Sausis Žmogiškieji 

ištekliai 

Vaikų maitinimo ir 

higienos 

specialistas, 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistas 

Atnaujinti 15 d. valgiaraščiai 

2.1.1.2. Nykštukų bėgimas. Žiema 2021 Vasaris  Žmogiškieji 

ištekliai 

J. Guščiuvaitė 

R. Kuzmaitė 

Vaikai bėgs nurodytą distanciją 

2.1.1.3. Sveikatos stiprinimo ir 

saugojimo projekto „Birželis - 

sveikatingumo mėnuo“ 

vykdymas 

Birželis Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistas 

Kiekvienoje grupėje vyks veiklos, skatinančios 

sveikai maitintis, sportuoti 

2.1.1.4. Sporto šventė Birželis Žmogiškieji 

ištekliai 

R. Maksvytienė Įvyks šeimų sporto šventė 

2.1.1.5. Tolerancijos savaitė Lapkritis Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

J.Palilionienė, 

S.Petronienė 

Kiekvienais metais organizuojama veikla, 

skirta paminėti tolerancijos dieną. 

2.1.1.6. Dalyvavimas asociacijos 

„Sveikatos želmenėliai“ veikloje 

Sausis- 

gruodis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto lėšos 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Vyks įvairūs renginiai pagal „Sveikatos 

želemenėlių“ vykdomas veiklas 

2.1.1.7. Programos „Pienas vaikams“, 

„Vaisiai vaikams“ 

Sausis - 

gruodis 

ES lėšos Vaikų maitinimo ir 

higienos 

specialistas, 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistas 

Vaikai gaus papildomų vitaminų. 

2.1.1.8. Darbuotojų psichologinės Vasaris- Žmogiškieji Direktoriaus Dalyvaus darbuotojų grupė mokymuose, kurių 
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sveikatos stiprinimas birželis ištekliai pavaduotojas 

ugdymui 

metu bus suteikta psichologinė ir socialinė 

pagalba.  

2.1.1.9. Bendruomenės psichinės 

sveikatos stiprinimas siekiant 

įveikti psichologinius padarinius 

sukeltus COVID-19.  

Susitikimai su žymiais žmonėmis 

Kovas- 

rugsėjis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

1 kartą per mėnesį vyks susitikimas su žymiu 

žmogumi zoom platformoje, kurio metu visa 

bendruomenė turės galimybę diskutuoti 

psichologiniais klausimais. 

2.1.1.10. Prevencinių programų vykdymas Balandis- 

lapkritis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Projektinės lėšos 

A. Koncienė, 

I. Komžienė, 

A. Bujokienė 

Įvairios veiklos kaip alternatyva netinkamam 

elgesiui. 

2.1.1.11. 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 

2.1.1.12. Psichologiniai užsiėmimai 

tikslinėms grupėms 

 

Pagal 

atskirą 

planą 

Spec. lėšos Direktorius, 

logopedai 

Bus organizuojami tęstiniai mokymai tėvams, 

turintiems problemų su savo vaikais, 

suteikiama pagalba 

 

1.2.2. UŽDAVINYS 

 

Atnaujinti arba įrengti ugdymo ir edukacines erdves, užtikrinančias ugdytinių saugumą ir stiprinančias jų sveikatą. 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Įrengtos naujos, atnaujintos turimos edukacinės 

erdvės, įrengti nauji kabinetai. 

Sukurta 1-2 naujos edukacinės erdvės. 

Įrengtas 1 logopedinis kabinetas. 

Sukurtos 3-4 naujos edukacinės erdvės. 

Įrengtas 1 logopedinis kabinetas ir atnaujintos 2 

patalpos  

 

PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. Nr.  Įgyvendinimo priemonės Terminai  Kaštai Atsakingi vykdytojai Tikslo įgyvendinimo, vertinimo kriterijai 

2.1.2.1. Edukacinės veiklos už lopšelio-

darželio ribų 

Gegužė, 

birželis, 

rugsėjis 

Mokinio 

krepšelio lėšos 

Mokytojai Bus organizuojamos išvykos vaikams į 

muziejų, saugaus eismo kambarį ir kt. 

2.1.2.2. Edukacinių erdvių įrengimas Gegužė - 

rugsėjis 

Spec. lėšos, 

nuosavos lėšos 

Vaikų maitinimo ir 

higienos specialistė 

Bus įrengtas mini daržas, kur auginamos 

vaistažolės, prieskoniniai augalai. 
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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. Naujo logopedo kabineto 

įrengimas 

Birželis -

rugpjūtis 

Savivaldybės 

lėšos 

Administracija Iš mažai naudojamos skalbyklos patalpos bus 

įrengtas  naujas kabinetas  logopedui.. 

2.1.2.5. Žaidimų aikštelių būklės 

nuolatiniaistebėjimai (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 

2.1.2.7. Edukacinės erdvės 

„Vaistingosios lysvės“ 

atnaujinimas 

Gegužė- 

rugsėjis 

Spec. lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Administracija Bus atnaujinama erdvė prie vaistingųjų lysvių, 

pakeltas žemuogių kalnelis, įrengta erdvė 

edukacijai. 

 

3 STRATEGINIS TIKSLAS 

 

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

 

3.1. 2021 METŲ TIKSLAS 

 

Bendruomenės įtraukimas į vaikui palankios ir kūrybiškumą skatinančios aplinkos kūrimą, stiprinančios bendravimą ir bendradarbiavimą.  

 

3.1.1. UŽDAVINYS 

Organizuoti užsiėmimus, plėtojančius ir stiprinančius bendruomenės narių tarpusavio ryšius 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Visos įstaigos vidaus kontrolės sitemos 

įgalinimas; esami ir nauji užsiėmimai su tėvais; 

darbuotojų komandinio darbo aktyvinimas 

Parengta lopšelio-darželio vidaus kontrolės 

sistema, parengti reikiami dokumentai; 

įvykę 1-2 bendri renginiai su tėvais 

 

 Parengta ir veikianti lopšelio-darželio vidaus 

kontrolės sistema, parengti reikiami 

dokumentai, atliktas vidaus auditas; įvykę 3-4 

bendri renginiai su tėvais.  
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PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. Nr.  Įgyvendinimo priemonės Terminai  Kaštai Atsakingi vykdytojai Tikslo įgyvendinimo, vertinimo kriterijai 

3.1.1.1. Projektas „Paukščių sugrįžimas“ Kovas Žmogiškieji 

ištekliai 

J. Subatienė 

I. Gaižutienė 

R.Ridikienė 

N. Dovydavičienė 

V. Meškinienė 

R. Sokolova 

L. Medeckytė 

D. Kielienė 

Bus paminėta Žemės diena, stebimi parskridę 

paukšteliai 

3.1.1.2. „Diskusijų klubas“ su 

bendruomene per ZOOM 

platformą 

Kovas Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius Įvyks renginys, kuriame dalyvaus bendruomenės 

atstovai. Bus diskutuojama apie veiklą, numatomos 

gairės, ką reiktų keisti, tobulinti 

3.1.1.3. Saugaus eismo savaitės 

minėjimas su Panevėžio klubu 

„Dviračiai“ 

Balandis Žmogiškieji 

ištekliai, rėmėjai 

Direktorius Suorganizuotos paspirtukų varžybos 

3.1.1.4. Aktyvių tėvų klubo veiklos 

aktyvinimas 

Gegužė Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius Suburta tėvų komanda, padedanti organizuoti 

įvairias veiklas, atstovaujanti lopšelį-darželį 

įvairiose įstaigose 

3.1.1.5. Bendruomenės narių išvyka 

siauruku 

Gegužė Rėmėjai, spec. 

lėšos 

Darželio taryba Įvyks bendruomenės išvyka siauruku su 

edukacinėmis užduotimis, bendromis veiklomis. 

3.1.1.6. Atsisveikinimas su darželiu „Lik 

sveikas, darželi!“ 

Gegužė Žmogiškieji 

ištekliai 

R. Mauzienė 

J. Palilionienė 

S. Petronienė 

R. Ridikienė 

Įvyks priešmokyklinio ugdymo grupės šventė 

3.1.1.7. Visų darželio vaikų bendras 

šokis 

Gegužė Žmogiškieji 

ištekliai 

R. Ridikienė Vaikai šoks bendrą darželio šokį. 

3.1.1.8. Žavadienis  Gegužė Žmogiškieji 

ištekliai 

Darbo grupė Įvyks šventė visai bendruomenei. Vyks įvairios 

rungtys šeimoms, kepami blynai. Aprangos 

kodas – žalia spalva. 

3.1.1.9. Šeimos diena Gegužė Žmogiškieji 

ištekliai 

A.Rimkevičienė 

G.Ramanauskienė 

R.Ridikienė 

I.Gaižutienė 

Įvyks renginys, skirtas Šeimos dienai paminėti. 
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A.Rimkevičienė 

G. Ramanauskienė 

3.1.1.10. „Vaikystės šventė“ Birželio 1 d. Žmogiškieji 

ištekliai 

R. Sokolova 

J. Strelčiūnienė 

N. Dovydavičienė 

D. Kielienė 

V. Meškinienė 

R. Ridikienė 

Bus paminėta Birželio 1-oji Vaikų gynimo 

diena. 

3.1.1.11. Atvirų durų savaitėlė Spalis Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai 

Tėvai turės galimybę dalyvauti ugdomojoje 

veikloje, susitikti su specialistais, neformaliojo 

ugdymo teikėjais 

3.1.1.12. Rudenėlio šventė  (Kur gyvena 

vitaminai) 

Spalis Žmogiškieji 

ištekliai 

R. Sokolova 

N. Dovydavičienė 

I. Mikėnaitė 

R. Kuzmaitė 

V. Meškinienė 

R. Ridikienė 

Bus ragaujamos daržovės, vaisiai, kalbama 

kokią naudą atneša žmogui. 

3.1.1.13. Tėvų susirinkimai grupėse Spalis Žmogiškieji 

ištekliai 

Pedagogai Tėvai bus informuoti apie naujoves, bendrą 

tvarką, tvarką grupėse 

3.1.1.14. Pyragų diena “Kepam kepam 

pyragus” 

Lapkritis Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius, 

Darželio taryba 

Priešmokyklinukai užminkys pyragų tešlą, 

kuriuos iškeps darželio virtuvėje. Po to visi 

ragaus. 

3.1.1.15. Padėkos vakaras Gruodis Žmogiškieji 

ištekliai, rėmėjai 

Direktorius, 

Darželio taryba 

Įvyks padėkos vakaras, kurio metu apibendrinti 

metų rezultatai, apdovanoti aktyviausieji 

3.1.1.16. Projektas „Pasiruoškime 

Kalėdoms“ 

Gruodis Žmogiškieji 

ištekliai 

A.Rimkevičienė 

R. Mauzienė 

S.Petronienė 

G. Ramanauskienė 

A. Rimkevičienė 

Bus pasiruošta Kalėdoms, džiugins Kalėdų 

miestelis.  

3.1.1.17. Tėvų įtraukimas į vaikų 

pasiekimų ir pažangos vertinimą. 

Sausis- 

gruodis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokytojai Į vaiko vertinimą įtraukiama ir šeima. 

Skiriamos konkrečios užduotys 

3.1.1.18. Vidaus kontrolės sistemos 

įgalinimas 

Sausis - 

gruodis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorė, darbo 

grupė 

Parengtas vidaus kontrolės vykdymo algoritmas, 

numatyta kiekvieno darbuotojo atskaitomybė ir 

ryšiai; nustatyti rizikos veiksniai; parengtos rizikas 

mažinančios kontrolės priemonės. 

3.1.1.19. Tėvų informavimas Sausis- Žmogiškieji Direktorius Darželio internetinėje svetainėje, facebook 
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internetinėmis priemonėmis 

(“Mūsų darželis”, Facebook 

paskyra, darželio internetinė 

svetainė) 

gruodis ištekliai 

Biudžeto lėšos 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

paskyroje bus talpinama informacija, kuriose 

tėvai sužinos apie vaikų ugdymą, įvairias 

veiklas, paskaitys įvairių straipsnių 

3.1.1.20. Šventinė popietė „Mano šalis- 

Lietuva“ 

Vasaris- 

kovas 

Žmogiškieji 

ištekliai 

A.Rimkevičienė 

G. Ramanauskienė 

R.Ridikienė 

Bus paminėta Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo diena 

3.1.1.21. 

 

 

Projektai „Atskuba Velykos“, 

„Rid-rid-rid margi margučiai“ 

Vasaris- 

balandis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

J. Strelčiūnienė 

R.Sokolova 

J. Guščiuvaitė 

R. Maksvytienė 

Įvyks darželio projektas, kuriame dalyvaus 

įstaigos bendruomenė.  

3.1.1.22. Kūrybinės dirbtuvės tėveliams Balandis, 

spalis, 

gruodis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius Tėvai, darbuotojai bus kviečiami į lipdymo iš 

molio, karpymo ir kalėdinių žaislų gamybos 

užsiėmimus 

3.1.1.23. 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 

3.1.1.24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Projektas “Atmintis gyva, nes 

liudija” 

Sausio 13 d.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įvyks 11 renginių, kuriuose dalyvaus tėvai, soc. 

partneriai, visa bendruomenė.  

 Vasario 16-osios minėjimas Vasario 15 

d. 

R. Mauzienė,  

S. Petronienė 

 Kaziuko mugė Kovo 4 d. J. Subatienė 

I. Gaižutienė 

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

S. Petronienė 

 Savaitė be patyčių  Kovo mėn. J. Palilionienė,  

S. Petronienė 

 Žemės dienos minėjimas Kovo 20 d. R. Ridikienė 

 Vaikų Velykėlės Balandžio 

12 d.  

J. Guščiuvaitė 

R. Ridikienė 

 Darželio gimtadienis Rugsėjo 

mėn. 

G.Ramanauskienė 

J. Guščiuvaitė 
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 Mokytojo diena „Aš sveikinu 

savo mokytoją“ 

Spalio mėn. 

 

 J. Strelčiūnienė 

R. Sokolova 
 

 

 

 

 

 Tolerancijos diena Lapkričio 

mėn. 

J. Palilionienė,  

S. Petronienė 

 Baltojo Angelo diena Gruodžio 

mėn. 

R. Mauzienė,  

S. Petronienė 
 

 

3.1.1.25. Visuotiniai teminiai tėvų 

susirinkimai 

2 k. per 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius Bus pravesti mokymai tėvams apie pozityvią 

tėvystę, susitikimas su psichologu 

3.1.1.26. Bendruomenės narių darbų 

paroda lopšelyje-darželyje 

 

4 k. per 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

R. Kuzmaitė 

I. Mikėnaitė 

Suorganizuotos 4 parodos 

3.1.1.27. 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, 

3.1.1.28. Edukacinės bendruomenės 

išvykos Siauruku 

1-2 k per 

metus 

Asmeninės lėšos Administracija 

Darželio taryba 

Įvykusios edukacinės išvykos, dalyviai – 

darbuotojai, tėvai, vaikai 

3.1.1.29. 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 

3.1.1.30. Direkciniai pasitarimai Pirmą 

mėnesio 

antradienį 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius 

 

Aptariami mėnesio renginiai, planuojama 

mėnesio veikla 

3.1.1.31. 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 
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3.1.2. UŽDAVINYS 

 

Bendradarbiauti su socialiniais partneriais siekiant įtraukti juos į įstaigos veiklą. 

 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Renginiai su esamais ir naujais partneriais Organizuotas 1 renginys su dabartiniais partneriais; 

pasirašyta 1-2 nauja partnerystės sutartis.  

 Organizuoti 2-3 renginiai su dabartiniais 

partneriais; pasirašytos 2-3 naujos partnerystės 

sutartys.  

 

PRIEMONIŲ PLANAS 

Eil. Nr.  Įgyvendinimo priemonės Terminai  Kaštai Atsakingi vykdytojai Tikslo įgyvendinimo, vertinimo kriterijai 

3.1.2.1. Akcija „DAROM-2019“ su 

Nendrės-Dainavos vietos 

bendruomene 

Balandis Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius Sutvarkyta Pilėnų mikrorajono aplinka 

3.1.2.2. „Ąžuolo“ progimnazijos, K. 

Paltaroko gimnazijos mokinių 

socialinių valandų atlikimas 

Pagal 

suderintą 

grafiką 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Administracija Pagalba grupių auklėtojoms 

3.1.2.3. 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 

3.1.2.4. Respublikinis projektas 

„Margutis“ 

Vasaris- 

balandis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

J. Strelčiūnienė 

R.Sokolova 

Įvyks projektas, kuriame dalyvaus švietimo 

įstaigos iš visos šalies.  

3.1.2.5. Bendradarbiavimo projektas 

“Robotukas Bitutė  keliauja” su 

Panevėžio r. Velžio lopšeliu-

darželiu “Šypsenėlė” 

Lapkritis Žmogiškieji 

ištekliai 

A.Koncienė 

I. Komžienė 

Vyks veikla kartu su socialiniu partneriu.  

3.1.2.6. Respublikinis projektas 

„Margutis“ 

Vasaris- 

balandis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

J. Strelčiūnienė 

R.Sokolova 

Įvyks projektas, kuriame dalyvaus švietimo 

įstaigos iš visos šalies.  

3.1.2.7. Dalyvavimas tarptautiniuose 

projektuose 

Balandis- 

gruodis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Parengta paraiška dėl dalyvavimo projekte ir 

vykdomos veiklos 
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ĮGYVENDINTOS PROGRAMOS ĮVERTINIMAS 

  
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 2021-02-04 

Protokolas Nr.  2.2.-7 

 

SUDERINTA 

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo skyriaus vedėjas 

Dainius Šipelis 


