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(Švietimo įstaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir svariausi rezultatai bei 

rodikliai) 

 

           Panevėžio lopšelio-darželio „Žilvitis“ strateginio 2020-2022 m. plano prioritetai - inovatyvus ir 

kokybiškas ugdymas; sveikatos stiprinimas; bendradarbiaujanti lopšelio-darželio bendruomenė. Strateginį 

planą įgyvendiname per metinį veiklos planą. 2022 m. metiniame veiklos plane numatėme tris tikslus. Metinį 

veiklos plano įgyvendinimą kasmet vertina sudaryta darbuotojų komanda pagal numatytus vertinimo kriterijus. 

Mūsų metinės veiklos vykdymo sėkmės kriterijai – darnus kolektyvas, bendruomenės tarpusavio bendravimas 

ir bendradarbiavimas, taikomos pažangios informacinės ir komunikacinės technologijos ugdomojoje veikloje 

bei savalaikė tėvus pasiekianti informacija apie vaikų pasiekimus, ugdymą ir įstaigos veiklą, leido pilnai 

pasiekti numatytus tikslus, veiklų rodiklius, o kai kuriuos ir viršyti. 

           1 tikslas - Vykdyti šiuolaikišką ir kokybišką ugdymą naudojant STEAM priemones, diferencijuojant 

ugdymo procesą pagal vaiko poreikius, amžių ir pažangą. Apibendrinant 2022 metų pirmojo tikslo 

įgyvendinimo rodiklius, galime teigti, kad mūsų įstaigoje tiek ankstyvojo, tiek ikimokyklinio, tiek 

priešmokyklinio amžiaus grupėse STEAM ugdymo(si) veiklos ir idėjos buvo nuolat plėtojamos kasdieninėse 

veiklose, įvairiose erdvėse atsižvelgiant į vaikų amžių. Skatinome vaikus kurti naudojant įvairias STEAM 

technologijas. Įrengėme STEAM klasę, kurią nuolat tobulinsime ir ateityje. Ugdėme vaikų saviraišką, 

pasitikėjimą savimi ir atvirumą, bei plėtojome besimokančios bendruomenės idėją, darbuotojai tobulino 

asmenines kompetencijas, dalyvavo kvalifikaciniuose renginiuose. 

           Per šiuos metus įsigijome 3 robotukus „Bee Boot“ bei robotuką Kiti. Šios priemonės ypač patinka 

šiuolaikiniams vaikams. Mokytojų pagalba vaikai skatinami mąstyti, programuoti robotukus, kad atliktų 

užduotis. Dirbantys su robotukais priešmokyklinio ugdymo mokytojos dalinosi gerąja patirtimi, mokė kolegas, 

vedė atviras veiklas. Per visus mokslo metus ugdymo procese robotukus naudojo visos mokytojos, dirbančios 

su vaikais nuo 4 metų. Per šiuos metus 20 procentų padidėjo pedagogų savo veikloje reguliariai naudojančių 

kompiuterines ugdomąsias programas. Ugdymas tapo įvairesnis, labiau priimtinesnis šiuolaikiniams vaikams. 

Per metus papildomai įsigijome 10 plančetinių kompiuterių (20 jau turėjome). Atsirado galimybė ne tik 

priešmokyklinio ugdymo grupėse, bet 4-6 m. grupėse ugdymui naudoti įvairius loginius, matematinius, 



kabinius žaidimus. Logopedės organizavo „Stebuklingą dieną su SMART lenta“ 4-5 metų vaikams. Vienu metu 

visose grupėse vyko bandymų ir eksperimentų dienos. Pradėjome rengti STEAM patalpą. Įsigijome daug įvairių 

STEAM priemonių. Visus metus paskutinė mėnesio savaitė buvo STEAM savaitė. Jos metu kiekvienoje 

grupėje vyko įvairios STEAM veiklos. Įrengėme lauko klasę. Joje nuo pat pavasario kiekviena grupė vykdė 

veiklas. Aktyviai vykdėme projektinę veiklą. Mokytojų komanda inicijavo respublikinį projektą „STEAM – 

linksmoji matematika lauke“. Projekte dalyvaujančios grupės iš visos šalies dalinasi savo sėkmės istorijomis.  

         Dar vienas mūsų sėkmės kriterijus 2022 metais - darbuotojų kelta kvalifikacija, tobulintos kompetencijos, 

po renginio perduodamas grįžtamasis ryšys. 90 procentų darbuotojų  kėlė kvalifikaciją, dalyvavo mokymuose. 

Visi pedagogai įsivertino savo darbą, parengė savianalizės anketą. Nepedagoginiai darbuotojai įsivertino savo 

indėlį į įstaigos gyvenimą, užduočių įvykdymą. Jiems skirta darbo užmokesčio kintamoji dalis. Atestuotis 

planavo 3 pedagogai. Tačiau vienas iš jų atsiėmė prašymą. Gruodžio mėnesį abi logopedės įgijo metodininko 

kvalifikacinę kategoriją. Per metus darbuotojai organizavo dvi 13-ąsias pamokas. Vieną iš jų vedė pedagogai, 

kitą – mokytojo padėjėjos. Lyginant su praėjusiais metais net 12 proc. daugiau pedagogų vedė atviras veiklas. 

Vis daugiau mokytojų išdrįsta dalinti savo sėkmės istorijomis su kolegomis. Pagal paruoštą pedagogams skirtą 

4 modulių programą „Profesinių kompetencijų tobulinimo svarba ugdant kūrybingą vaiką“ įvyko I modulis 

„Darnus kolektyvas – kokybiškas ugdymas“. 2022 m. logopedės sėkmingai įgijo mokytojo metodininko 

kvalifikacines kategorijas. Mokytojos skaitė 2 pranešimus respublikiniuose seminaruose. 

           Aktyviai vykdėme projektinę veiklą. Projektinės veiklos dėka lopšelyje-darželyje ugdomoji veikla tapo 

įvairesnė, į projektų vykdymą įtraukti tėvai. Kaip ir kasmet įsijungėme į Tarptautinės komisijos organizuotų 

iniciatyvų „Atmintis gyva, nes liudija“ ir uždegę žvakeles įstaigos languose prisiminėme Laisvės gynėjų dieną. 

Minėjome Tolerancijos dieną, koridoriaus palangėje „išdygo“ tolerancijos namas. Trečius metus vyko 

respublikinis projektas „Sodinu ir auginu“. Mažiausieji šalies įstaigų ugdytiniai augino daržoves pradžioje ant 

palangės, vėliau perkėlė jas į lysves, laistė, prižiūrėjo, augino, o rudenį ragavo. Visa tai fiksavo. Buvo 

apdovanoti tie lopšeliai-darželiai, kurie dalyvavo visuose etapuose. Toliau vyko lopšelio grupių vaikams skirtas 

projektas „Vandenėlis – mūsų džiaugsmas“. Vyko įvairios veiklos, susijusios su vandeniu – nuo ragavimo, 

pilstymo iki šaldymo ir dažymo. Penktus metus iš eilės vyko projektas „Žibintas rudeniui“. Visą paskutinę 

spalio mėnesį tėveliai ir darbuotojai gamino moliūgus-žibintus. Spalio 27 d.  įvyko ir šių žibintų įžiebimo 

šventė, kurioje dalyvavo visa bendruomenė. Taip pat vyko projektai susiję su ekologija: „Noriu gyventi švarioje 

aplinkoje“ ir „Augu sveikas ir žvalus“, akcija „Mes rūšiuojam“. Jų metu visi mokėmės gyventi švariau ir 

sveikiau: rūšiavome antrines žaliavas, tvarkėme darželio teritoriją, sportavome, taip pat paminėjome „Diena be 

automobilio“, vyko renginys “Rieda ratai rateliukai“. 

             Nuo rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas buvo pradėtas teikti pagal atnaujintą priešmokyklinio 

ugdymo programą. Džiugu, kad mūsų priešmokyklinio ugdymo pedagogams nebuvo sunku prisitaikyti, 

kadangi jau ne vienerius metus pedagogės ugdymą organizuoja projektų metodo pagalba.  

             2 tikslas - Stiprinti bendruomenės narių fizinę ir psichinę sveikatą įvairiose ugdymo erdvėse. Jo 

įgyvendinimui pasirinkome uždavinius - organizuoti veiklas, stiprinančias bendruomenės fizinę bei psichinę 

sveikatą ir atnaujinti arba įrengti ugdymo ir edukacines erdves, užtikrinančias ugdytinių saugumą ir 

stiprinančias jų sveikatą. 

            Visus metus stiprinome bendruomenės narių tiek fizinę, tiek emocinę sveikatą. Šiais metais pradėjome 

dalyvauti respublikiniuose projektuose: RIUKKPA, projektuose „Lietuvos mažųjų žaidynės“, „Sveikatiada“, 

„Futboliukas“. Aktyviai įsitraukė visa bendruomenė. Tėvai patys rodo iniciatyvą ir klausia, kuo galėtų prisidėti 

prie sveiko ir aktyvaus vaikų gyvenimo. Taip gimė idėja paminėti „Pyragų dieną“ ir lėšas skirti mūsų svajonei 

- saugiai krepšinio aikštelės dangai. Nuo rugsėjo 1 d. kiekviena grupė 2 kartus per savaitę sportuoja. Įvyko 

„Nykštukų bėgynės 2022 - pagauk Kalėdas“, vasaros ir žiemos Olimpiada, organizavome 2 dienų seminarą 

„Olimpinių vertybių ugdymo programa“. Vyko tradicija tapęs projektas „Padaryk mankštelę, bus žvali dienelė” 

dalyvavome programose „Pienas vaikams“, „Vaisiai vaikams“, „Zipio draugai“. Labai džiaugiamės, kad įvyko 

bendruomenės šventė „Žavadienis“, kurios metų sportavo ir maži, ir dideli, ir senoliai. Tai tradicinė darželio 

šventė, kuri dėl karantino nevyko 2 metus. Todėl net 90 proc. įstaigos bendruomenės narių dalyvavo joje.  

             Įrengiant naujas ir atnaujinant esamas edukacines erdves pavyko įvykdyti visus išsikeltus tikslus. 

Įrengėme sporto salę, sensorinį kambarį. Darželio kieme taip pat atsirado naujų erdvių: „Kūrybinės dirbtuvės“, 

pastatyti trys edukaciniai stikliniai molbertai, lauko bibliotekėlė, lauko klasė, tyrinėjimo stalas. Iš Panevėžio 

miesto savivaldybė gavome finansavimą 380 Eur  projektui „Žilvičio EKO stotelės“. Kieme atsirado 3 

informaciniai-edukaciniai stendai, kuriuose talpinama informacija apie augalus, jų sandarą, gamtos reiškinius, 

rūšiavimą, supančią aplinką, tyrinėjimo įrankiai, padidinamieji stiklai. Antrus metus iš eilės vyko vasaros 



stovykla „Sveiki ir laimingi. 2022“, kuriai pagal mūsų pateiktą paraišką 400 Eur skyrė Panevėžio miesto 

savivaldybė. 2 pamainose stovyklavo per 40 vaikų. Visą dieną buvo lauke. Be to, kad žaidė, valgė, miegojo 

kieme, jie dar keliavo. Lankėsi Gamtos mokykloje, sraigių ūkyje, kino centre „Garsas“. 

             3 tikslas - bendruomenės bei socialinių partnerių bendravimo ir bendradarbiavimo stiprinimas, 

įtraukimas į vaikui palankios aplinkos kūrimą. Tikslo įgyvendinimui numatėme du uždavinius - Organizuoti 

užsiėmimus, stiprinančius bendruomenės narių tarpusavio ryšius ir bendradarbiauti su socialiniais partneriais 

siekiant įtraukti juos į įstaigos veiklą. 

            Stengiamės organizuoti veiklas jungiančias bendruomenę, skatinančias tarpusavio bendradarbiavimą. 

Įvyko virtualus bendruomenės poezijos projektas „Gražiausi žodeliai tau, Lietuva!“, Trys karaliai, projektas 

“Atmintis gyva, nes liudija”, Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios minėjimai, Užgavėnės, Pyragų diena, Kaziuko 

mugė. Mokytojos organizavo daug edukacinių išvykų į Gamtos mokyklą, robotikos centrą „RoboLabas“, 

Karaliaus Mindaugo husarų batalioną, Žemynos progimnaziją, K. Paltaroko gimnaziją, Panevėžio 

bendruomenės rūmus. Įvyko 2 edukacinės darbuotojų išvykos į Naujamiestį, į Zarasus.  Tėveliams, 

darbuotojams organizavome kūrybines dirbtuvėles. – gaminome Velykų, Kalėdų vainikus. Bendradarbiavome 

su šalies „Žilvičiais“. Pedagogų komandos apsilankė Kėdainių bei Jonavos „Žilvičiuose“. Dalinomės gerąja 

patirtimi, pasisėmėme idėjų mūsų veikloms. Grupių bei darželio Facebook paskyrose buvo 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.  

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

 

Metų užduotys 
(toliau – užduotys) 

Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1.1. Gerinti 

ugdymo(si) 

kokybę, 

stiprinant 

besimokančios 

bendruomenės 

idėją 

1.1.1. Organizuoti 

kryptingą 

darbuotojų 

mokymąsi bei 

kvalifikacijos 

kėlimą; 

1.1.2. Stiprinti 

gerosios patirties 

sklaidą. 

 

1.1.1.1. Įstaigoje įvykę 

2-3 mokymai 

bendruomenei; 

 

 

 

 

 

- Įstaigos kvalifikacinės programos 

„Pedagogų profesinio tobulėjimo 

svarba inovacijų aplinkoje“ IV 

modulis - praktiniai mokymai 

pedagogams „Kūrybiškumo 

ugdymas“; 

- 2 dienų mokymai „Olimpinių 

vertybių ugdymo programa“. 

1.1.2.1. Išvykos į 1-2 

švietimo įstaigas;   

 

- Panevėžio lopšelis-darželis „Pasaka“; 

- Panevėžio r. Velžio lopšelis-darželis 

„Šypsenėlė“ 

1.1.2.2. Įvykusios 

viena-trys 13-osios 

pamokos;   

 

 

 

 

- „Velykinis vainikas“ (įstaigos 

darbuotojams ir miesto 

bendruomenei); 

- „Kalėdinis vainikas“ (įstaigos 

bendruomenei); 

- „Žvakių liejimo pamokėlė“ (įstaigos 

bendruomenei); 

1.1.2.3. Pedagogų 

vestos 3-5 atviros 

veiklos. 

- „Dinozaurai lede“ (mokytoja R. M.); 

- „Keliauju ir skiemenuoju“ (logopedė 

A.K.) 



- ‚Šv. Velykos – pavasario šventė“ 

(logopedė I.K.) 

- „Stebuklinga pirštinė“ (logopedė 

A.K.) 

- „Keliauju žiemos takučiu“ (logopedė 

I.K.). 

- „Aš moku. Aš galiu“ (mokytoja 

V.M.) 

2.2. Inicijuoti 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo turinio 

pokyčių 

įgyvendinimą 

STEAM srityje 

2.2.1. Organizuoti 

tikslingą pedagogų 

kvalifikacijos 

kėlimą; 

2.2.2. Įtraukti visą 

bendruomenę ir 

socialinius 

partnerius į 

STEAM diegimą; 

2.2.3. Aprūpinti 

STEAM 

priemonėmis.  

2.2.1.1. Parengta 

kvalifikacinė 

programa;   

 

 

Parengta 4 modulių programa 

“Profesinių kompetencijų ugdymo 

svarba, ugdant kūrybingą šiuolaikišką 

vaiką”. Įvykę dviejų modulių veiklos. 

2.2.1.2. Įvykusios 

viena-dvi 13-osios 

pamokos; 

„Vaikų emocijų raiška STEAM 

veiklose“ 

2.2.1.3. Suorganizuot

os bendruomenės 

edukacinės išvykos 

pas socialinius 

partnerius; 

- Išvyka-dalijimasis gerąja patirtimi 

Kėdainių „Žilvičio“ lopšelyje-

darželyje; 

- Išvyka į Jonavos „Žilvičio“ lopšelį-

darželį. 

2.2.2.1. Įvykę 1-2 

bendri renginiai visai 

bendruomenei; 

- „Žavadienis“ – kasmetinis visos 

bendruomenės renginys, iki kurio 

darbuotojai su tėveliais  tvarkėme 

aplinką, pildėme įvairiomis 

edukacinėmis STEAM priemonėmis, o 

gegužės 18 d. šventėme: kepėme 

blynus, šokome, dainavome, 

sportavome, kūrėme. 

- „Žibintas rudeniui“ – visa 

bendruomenė spalio paskutinę savaitę 

ruošė moliūgus-žibintus, paskutinę 

spalio dieną vakare, tamsoje įžiebė. 

Vyko ugnies šou, vaikai vaidino, 

kiekvienas bendruomenės narys įžiebė 

savo žibintą. 

- „Baltasis angelas. Betliejaus 

žvaigždė“. Kalėdinis bendruomenės 

renginys, kurio metu įžiebiama eglutė, 

priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai 

visiems rodo spektaklį. 

2.2.3.1. Įrengta 

STEAM laboratorija; 

Įrengta STEAM laboratorija, įsigyta 

reikalingų priemonių 

2.2.3.2. Įrengta lauko  

STEAM erdvė 

ugdymui. 

Lauko klasėje įrengta STEAM erdvė 

ugdymui. 

3.3. Siekti vaiko, 

šeimos ir 

ugdymo įstaigos 

bendruomenės 

emocinės, 

3.3.1. Organizuoti 

veiklas, 

stiprinančias 

bendruomenės 

fizinę sveikatą; 

3.3.2. Stiprinti 

bendruomenės 

3.3.1.1. Dalyvaujam

a respublikiniuose 

sporto projektuose; 

- RIUKKPA asociacijos projektai; 

- projektas „Futboliukas“; 

- projektas „Sveikatiada“; 

- projektas LTMŽ. 

3.3.1.2. Pilnai 

įrengta sporto salė; 

Pilnai įrengta sporto salė, kurioje 

kiekvienai grupei 2 kartus per savaitę 

vyksta kūno kultūros pamokėlės. 



fizinės ir 

dvasinės gerovės 

emocinę ir dvasinę 

sveikatą. 

 

3.3.2.1. Įrengtas 

sensorinis kambarys; 

Įrengtas sensorinis kambarys, 

aprūpintas įvairiomis sensorinėmis 

priemonėmis. Mokytojos bet kada su 

vaikais gali ateiti ir pabūti.  

3.3.2.2. Įvykę 1-2 

renginiai,  skirti 

bendruomenės 

emocinio intelekto 

stiprinimui; 

- „Psichologinės gerovės ir psichikos 

sveikatos stiprinimo programa“ (4 

mokymų ciklas darbuotojams); 

- dalyvavimas projekte „Drambliada“. 

3.3.2.3. Įrengta 

kūrybinė erdvė 

įstaigos kieme. 

Įrengti kūrybinė erdvė - 3 piešimui 

skirti stiklo molbertai. 

 

1. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

 

Užduotys Priežastys, rizikos  

- - 

 

2. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Parengtas įstaigos 2023-2027 m. 

strateginis planas 

Strateginį planą rengė direktoriaus patvirtinta 

darbo grupė, kurios sudėtyje buvo darbuotojai ir 

tėvai. Bendruomenės dalyvavimas strategijos 

kūrime leido ne tik įsivertinti, kur esame, bet ir 

parodė naują kryptį, kurios link įstaiga judės. 

Pasirinkta tvarumo kryptis.  

3.2. Įstaigos vidaus ir lauko erdvių 

atnaujinimas 

Naujinant lauko 6 pavėsinių stogus, susidūrėme su 

pačių konstrukcijų ir grindinio problemomis. Teko 

ieškoti galimybių problemai šalinti. Mūsų 

darbuotojų, laikinųjų darbų darbininkų bei 

ateinančių į įstaigą atlikti už pašalpas visuomenei 

naudingą darbą dėka iš naujo pakeistas 3 

pavėsinių grindinys, vienoje pavėsinėje sumūryta 

siena, pakeisti visų pavėsinių stogai. Atnaujintose 

pavėsinėse bus įrengtos STEAM erdvės. Be to, 

atnaujinti vienos laiptinės laiptai. Išklijuotos 

plytelės, laikinųjų darbų darbininkas išpiešė 

sienas. 

 

3. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

 

Užduotys Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

4.1. nebuvo    

4.2.    
 

 

 

 



IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas 

atitinkamas langelis 
6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai X 
6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 

vertinimo rodiklius 
Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. Tvarumo ir darnios bendruomenės kūrimas. 

7.2. Komunikavimo kompetencijos siekiant lyderystės ugdymo. 

 

 


