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PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „DOBILAS“ 2020 M. VEIKLOS PLANAS 

 

 Panevėžio lopšelis-darželis „Dobilas“. Adresas: J. Bielinio g.  16A, Panevėžys, 35196, el. paštas: dobilasdarzelis@gmail.com, tel. (8 45) 43 32 

61, (8 45) 43 33 56. 2018-2019 m. m. veikė 9 grupės: 3 ankstyvojo ugdymo,  5 ikimokyklinio ugdymo grupės (dvi iš jų savaitinės), 1 priešmokyklinio 

ugdymo grupė. 2019–2020 m. m. veikia 9 grupės: 3 ankstyvojo ugdymo,  4 ikimokyklinio ugdymo grupės (viena  iš jų savaitinė), 1 priešmokyklinio ugdymo 

grupė, 1 jungtinė savaitinė priešmokyklinio ugdymo grupė.  Ikimokyklinio ugdymo organizavimo modeliai: VII – 6 grupės, XII – 1 grupė. Priešmokyklinio 

ugdymo grupės dirba pagal VII ir XIII modelį. 2019 metų pradžioje lopšelį-darželį lankė  149 vaikai, 2019 m. pabaigoje – 152 vaikai. Šiuo metu laisvų vietų 

įstaigoje nėra. 

2019  METŲ VEIKLOS ANALIZĖ 

 

Uždavinys Rezultatas 

Užtikrinti sėkmingą ugdymo(si)  proceso 

organizavimą, integruojant informacines 

kompiuterines technologijas. 

Ugdymas organizuojamas pagal 2019 m. patvirtintą  ikimokyklinio ugdymo programą „Saulės 

zuikučiai“ ir Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Integruojama „Gyvenimo įgūdžių 

programa“ bei  tarptautinė  socialinių įgūdžių programa „Zipio draugai“. Vaikai dalyvauja 

konkursuose, projektuose. Ugdymo procesas praturtintas vaikui priimtinais metodais, veikia 

neformalaus ugdymo(si) būreliai:  krepšinio, anglų, šokių, Robotikos. Į ugdymo(si) procesą 

sėkmingai integruojamos IKT, Lauko pedagogikos idėjos. 

Plėtoti ekologinį ugdymą(si) integruojant Lauko 

pedagogiką, dalyvaujant aplinkosaugos projektuose, 

panaudojant IKT.  

Įgyvendintas  Panevėžio savivaldybės finansuojamas aplinkosaugos projektas „Mažieji 

panevėžiečiai ir gamta“. Organizuotas konkursas „Eko mada iš mamos spintos“ Panevėžio 

miesto ikimokyklinių įstaigų bendruomenėms, surengta ugdytinių piešinių paroda Panevėžio 



rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, organizuota talka Skaistakalnio parke, labdaros akcija 

Panevėžio gyvūnų globos draugijos gyvūnams, akcija „Medis ir vaikai“, kurios metu sodinome 

medžius darželio teritorijoje. 20-30 proc. ugdymo(si) veiklos vyko lauke. 

Kurti saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką. Lopšelio-darželio aplinka tvarkinga, prižiūrimi gėlynai. Žaidimų aikštelės saugios. Sukurta daug 

funkcionalių lauko pedagogikos erdvių. Atnaujintos 4 grupės, 7 grupių tualetai ir prausyklos, 

visų grupių virtuvėlės. Sukurtos estetiškos, patrauklios edukacinės erdvės laiptinėse bei 

koridoriuje, saviraiškos kambaryje. Įsigytos interaktyvios grindys, dauguma grupių turi 

multimedijos įrangą.   

Tobulinti darbuotojų kompetencijas, skatinti 

lyderystę. 

Sudarytos sąlygos darbuotojų tobulėjimui. Pedagogai naudojosi nuotoliniu mokymu 

Pedagogas.lt., darbe taikė naujus ugdymo metodus, įvaldė naujausias technologijas. Sukaupta  IT 

metodinės medžiagos  bazė, vyko gerosios patirties sklaida. Pedagogai dalyvavo Panevėžio 

miesto, šalies projektuose, konkursuose, parodose. Organizavome renginius kitų ikimokyklinių 

įstaigų bendruomenėms.  

Plėtoti lopšelio-darželio ir šeimos partnerystę 

įgyvendinant įvairesnes bendradarbiavimo formas. 

Suburtas tėvų aktyvas veikloms inicijuoti ir organizuoti.  Tėvai dalyvavo aplinkosaugos, 

sveikatos projektuose, bendradarbiavo organizuojant ugdomąją veiklą Ypač aktyviai ugdytinių 

šeimos dalyvavo bendruomenės kūrybinių darbų parodose.  

Plėtoti bendruomenės veiklos turinį palaikant 

glaudžius santykius su socialiniais partneriais. 

Parengta kvalifikacijos tobulinimo programa ir organizuotas 3 dienų  seminaras kartus su 

lopšeliais-darželiais „Žilvinu“, „Rūta“. Organizuoti  renginiai Panevėžio ikimokyklinių įstaigų 

bendruomenėms: deklamavimo konkursas „Mano gimtinė“, „Eko mada iš mamos spintos“, 

dalytasi gerąja patirtimis su „Vyturio“ progimnazija. Dalyvauta Panevėžio ikimokyklinių įstaigų 

organizuotuose projektuose, parodose, konkursuose. 

 

 

 

 

 



STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ BEI GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

 

STIPRYBĖS 

 Patvirtinta nauja įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa 

„Saulės zuikučiai“. 

 Efektyvus pedagogų, specialistų bendradarbiavimas. 

 Kuriama ir nuolat tobulinama ugdymo(si) aplinka atitinkanti 

vaikų gebėjimus ir poreikius. 

 Sistemingas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.  

 Kompiuterizuotos visos grupės, yra prieiga prie interneto, 

naudojamos IKT priemonės ugdymo procese. 

 Vykdoma projektinė veikla. 

 Kryptingai naudojami finansiniai ištekliai.  

 Aktyvus dalyvavimas miesto renginiuose. 

 Sukurta  moderni ir veiksminga bendruomenės informavimo 

sistema: elektroninis dienynas, internetinė svetainė, stendai. 

 

 

SILPNYBĖS 

  Finansinių išteklių trūkumas lauko žaidimų aikštelių 

renovacijai, lauko erdvių modernizacijai bei įrenginių 

atnaujinimui. 

 Nepakankamas tėvų įtraukimas į ugdymo procesą. 

 Nepakankamas dalyvavimas finansuojamuose projektuose. 

  Nepakankama psichologinė ir socialinė pagalba vaikui, 

šeimai,  nes nėra įstaigoje specialistų.  

 Nerenovuotas, neapšiltintas pastatas. 

 

 

 

GALIMYBĖS 

 Platesnis informacinių technologijų panaudojimas ugdymo 

procese. 

 Pedagoginio, psichologinio tėvų (globėjų) švietimo 

organizavimas. 

 Kryptingas darbuotojų  kvalifikacijos tobulinimas. 

 Rėmėjų paieška. 

 Dalyvavimas finansuojamuose projektuose. 

 Socialinių partnerių rato plėtimas. 

 Efektyvesnė informacijos sklaida apie įstaigos veiklą. 

 

GRĖSMĖS 

 Didėjantis specialiųjų poreikių vaikų skaičius. 

 Didelis skaičius vaikų, augančių riziką patiriančiose šeimose. 

 Pastato renovacijos projekto vėluojantis įgyvendinimas. 

 Konkurencija tarp ikimokyklinių įstaigų. 

 Lietuvos ŠMSM projektas dėl priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo ankstinimo. 

 Mažėjantis gimstamumas.  

 

 

 

 



TIKSLAS 

Kurti modernią, sveiką, saugią, bendradarbiaujančią, nuolat tobulėjančią ugdymo(si) aplinką. 

UŽDAVINIAI 

1. Siekti kokybiško, inovatyvaus, visapusiško vaiko ugdymo(si). 

2. Plėtoti ugdytinių tėvų, pedagogų ir socialinių partnerių bendradarbiavimą ugdymo(si) procese. 

3. Siekti darbuotojų profesionalumo ir lyderystės. 

REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

Kurti modernią, sveiką, saugią, bendradarbiaujančią, nuolat tobulėjančią ugdymo(si) aplinką. 

Uždaviniai 
Įgyvendinimo 

priemonės 
Esama padėtis Planuojami rezultatai 

Pasiekimo 

laikas 
Vykdytojai 

Lėšų 

poreikis 

(Eur) 

Finan. 

šaltiniai 

1. Siekti 

kokybiško, 

inovatyvaus, 

visapusiško 

vaiko 

ugdymo(si). 

 

1. Ikimokyklinio 

ugdymo programos 

„Saulės zuikučiai“ 

atnaujinimas. 

Kasmet 

ikimokyklinio 

ugdymo programa 

atnaujinama. 

 

Programa bus tobulinama 

atsižvelgiant į šiuolaikinius 

ikimokyklinio ugdymo(si) 

reikalavimus, įstaigos 

savitumą, vyks programos 

kokybės refleksija. 

Iki 2020 m. 

birželio 30 

d. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

- 

2. Sveikatos 

stiprinimo programos 

rengimas. 

Suburta komanda 

sveikatos stiprinimo 

programai parengti, 

skatinama sveika 

gyvensena, sveika 

mityba ir aktyvus 

fizinis judėjimas. 

Pasirengta tapti sveikatą 

stiprinančia mokykla. 

 

2020 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

- 



3. Mokytojų tarybos 

posėdis 

„Informacinių 

kompiuterinių 

technologijų taikymas 

lopšelyje-darželyje 

„Dobilas“. 

Skatinama 

efektyviau naudoti 

IKT ugdymo(si) 

procese. 

Modernios kompiuterinės 

technologijos bus taikomos 

grupių ugdomajame procese 

2-3 kartus per savaitę. 

2020 m. 

kovo mėn. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

- 

4. Mokytojų tarybos 

posėdis 

Ugdytinių ugdymo(si) 

pasiekimų  analizė. 

VGK  veiklos 

ataskaita. 

Ugdytinių 

pasiekimai ir 

pažanga vertinama 

du kartus per metus, 

esant reikalui, 

dažniau. 

Vaikų pasiekimų 

įvertinimas  padės pritaikyti 

ugdymo turinį kiekvienam 

vaikui, kuo anksčiau 

pastebėti sunkumų 

patiriančius vaikus. 

2020 m. 

gegužės 

mėn. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

- 

5. Mokytojų tarybos 

posėdis 

„Sveikatos 

ugdymas(is) lopšelyje-

darželyje „Dobilas“. 

 Skatinama sveika 

gyvensena, sveika 

mityba ir aktyvus 

fizinis judėjimas, 

dalyvaujama 

įvairiuose sveikatos 

projektuose. 

Bus įsivertintas sveikatos 

ugdymas(is) lopšelyje-

darželyje, tai padės parengti 

sveikatos stiprinimo 

programą. 

2020 m.  

spalio mėn. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

- 

6. Metodinės grupės 

susirinkimas 

Inovatyvus, 

patyriminis  

ugdymas(is) 

integruojant IKT.  

Pedagogai integruoja 

į ugdymo(si) procesą 

IKT, kaupiama 

metodinė medžiaga. 

Pravestos 3-5 atviros 

veiklos, pasidalinta 

patirtimi, aptarti tobulintini 

ugdomosios veiklos 

momentai.  

2020 m. 

balandžio 

mėn.  

 

Metodinės grupės 

pirmininkas 

- 

7. Metodinės grupės 

susirinkimas 

„Vaikų ugdymas 

lauke: edukacinės 

erdvės, gamtos 

galimybių 

Taikomos Lauko 

pedagogikos idėjos. 

Pravestos 2-3 atviros 

veiklos lauke.  

2020 m.  

birželio 

mėn. 

Metodinės grupės 

pirmininkas 

- 



panaudojimas“. 

8. Metodinės grupės 

susirinkimas 

„Fizinio aktyvumo 

įvairinimas 

panaudojant 

gimnastikos 

kamuolius“.  

Pedagogams trūksta 

patirties panaudojant  

gimnastikos 

kamuolius fizinės 

veiklos metu.  

Bus pasidalinta gerąja 

patirtimi (1-2 atviros 

veiklos). 

2020 m. 

spalio 

mėn. 

Metodinės grupės 

pirmininkas 

- 

9. Dalyvavimas 

tarptautinėje 

programoje „Zipio 

draugai“. 

Programa padeda 5-

7 metų vaikams įgyti 

socialinių bei 

emocinių sunkumų 

įveikimo gebėjimų. 

Tobulės, plėtosis 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų socialinė 

kompetencija. 

2020 m. Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

120,00 

MK 

lėšos 

10. Dalyvavimas 

projekte „Sveikas kaip 

ridikas“. 

 

Lietuvos vaikų ir 

jaunimo centro 

inicijuotas projektas 

„Sveikas kaip 

ridikas“. 

Dalyvaus  projekto veiklose, 

integruos į ugdymo procesą 

fizinio aktyvumo veiklas  ne 

mažiau kaip 60 min. per 

dieną. 

2020 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

- 

11. Projekto „Augu 

sveikas ir tiesus“ 

įgyvendinimas. 

Įgyvendinamas 

projektas – mokymai 

pedagogams, 

užsiėmimai su 

gimnastikos 

kamuoliai.  

Bus tęsiamas projektas, 

skatinantis ugdyti vaikų 

taisyklingos laikysenos 

įgūdžius ir įpročius, projekte 

dalyvaus 4-6(7) metų vaikai. 

2020 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

- 

12. Gyvenimo įgūdžių 

ugdymo programos 

integravimas į 

ugdymo procesą. 

Siekiama užkirsti 

kelią socialinės 

rizikos veiksniams 

atsirasti. 

Tobulės, plėtosis 

ikimokyklinio amžiaus 

vaikų socialinė 

kompetencija. 

 2020 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai 

- 

13. Aplinkosaugos 

projekto „Mažinu 

šiukšles – saugau 

gamtą“. 

Projektas tęstinis 

(2013-2019 m.).  

Bus organizuoti 7 renginiai, 

dalyvaus ne mažiau kaip 70 

proc. bendruomenės narių 

2020 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

200,00  

Projekto 

lėšos 



įgyvendinimas. 

14. Sąmoningumo 

didinimo mėnesio 

„BE PATYČIŲ 2020“ 

veiklos 

organizavimas. 

Pasitaiko atvejų, kai 

vaikai  skriaudžia, 

pravardžiuoja vienas 

kitą. 

Organizuotos 3-5 

prevencinės veiklos, kurios 

padės užkirsti kelią 

patyčioms, skatins 

draugišką bendravimą. 

2020 m. 

kovo mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai 

- 

15. Dalyvavimas 

nacionaliniame 

projekte 

„Sveikatiada“.  

 

Būtina skatinti 

vaikus kuo daugiau 

judėti, rinktis 

sveikesnį gyvenimo 

būdą. 

Organizuoti 2-3 renginiai, 

kurių metu bus formuojama 

sveikos mitybos ir fizinio 

aktyvumo įgūdžiais pagrįsta 

kultūra bendruomenėje. 

2020 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

- 

16. Šventinis renginys 

„Atėjo trys Karaliai“. 

Didelis dėmesys 

skiriamas 

tradicinėms 

šventėms 

organizuoti. 

Vaikai bus supažindinti su 

Trijų karalių šventės, kuria 

pasibaigia kalėdinis 

laikotarpis, tradicijomis. 

2020-01-06 Rita Vilkienė, 

Arūnė Jonaitienė, 

Gražina Janeliūnaitė, 

Sigita 

Serbentavičienė 

- 

17. Renginys 

„Atmintis gyva, nes 

liudija“. 

 Lopšelis-darželis 

pilietiškumo 

iniciatyvoje 

dalyvauja nuo 2008 

metų. 

Bus ugdomas vaikų 

pilietiškumas,  prisiminti ir 

pagerbti žuvusieji už 

Lietuvos laisvę. 

2020-01-13 Rita Vilkienė - 

18. Sportinė pramoga 

lauke „Žiemos 

džiaugsmai“. 

Vaikai išbando 

žiemos pramogas, 

sportinius žaidimus. 

Vaikai įgys žinių apie 

elgesio ypatumus gamtoje 

žiemą, bus ugdomas 

kūrybiškumas, patirs 

emocinį bei fizinį 

pasitenkinimą.  

2020 m. 

sausio-

vasario 

mėn. 

Nijolė Čenienė - 

19. Futboliuko 

varžybos „Skiriu 

Lietuvai“. 

Varžybose dalyvauja 

3-6(7) metų vaikai. 

Netradiciškai, žaidžiant 

futboliuką minima Lietuvos 

valstybės atkūrimo diena. 

2020 m. 

vasario 12-

13 d. 

Nijolė Kaminskienė 30,00 

Įstaigos 

lėšos 

20. Ugdytinių piešinių 

paroda „Mano 

Paroda skirta 

Lietuvos valstybės 

Meninės raiškos 

priemonėmis bus 

2020 m. 

vasario-

Direktoriaus 

pavaduotojas 

20,00  

Įstaigos 



Lietuva“. nepriklausomybės 

atkūrimo dienai 

paminėti.  

atskleidžiamas tėvynės 

grožis. 

kovo mėn. ugdymui lėšos 

21. Respublikinis 

kūrybinis projektas  

„S-Š ištark mus 

aiškiai“.  

Projektas skirtas 

vaikams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių. 

Projekte dalyvaus Lietuvos 

ikimokyklinių įstaigų 

ugdytiniai, bus ugdoma 

rišlioji kalba. 

2019 m. 

kovo 6 d. 

(baigiamasis 

renginys) 

I. Komžienė, 

N. Nevedonskienė 

50,00 

Įstaigos 

lėšos 

22. Valentino dienos 

paštas „Laiškas 

draugui“. 

 

Tradicinis renginys. 

 

Vaikai susipažins su šventės 

prasme, mokysis 

piešiniais, žodžiais išreikšti 

meilę, draugiškumą.  

2020 m. 

vasario14 d. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

- 

23. „Gurgu gurgu į 

Kaziuko turgų“. 

Planuojamos 

amatininkų 

dirbtuvės. 

Vaikai susipažins su lietuvių 

liaudies amatais ir 

papročiais, veiks 1-2 amatų 

dirbtuvėlės. 

2020 m. 

kovo 4 d. 

Dalia Šaltienė, 

Armonda Avižienė 

- 

24. Užgavėnių šventė 

„Žiema, žiema, bėk iš 

kiemo“. 

Puoselėjamos 

tautinių švenčių 

tradicijos. 

Vaikai gamins Užgavėnių 

kaukes, susipažins su 

papročiais, pajus šventės 

džiaugsmą. 

2020 m. 

vasario 25 

d. 

Lina. Bareikienė, 

Irena 

Ramanauskienė 

- 

25. Sugrįžtančių 

paukščių šventė. 

Kasmet keliami 

inkilai, laukiama 

sugrįžtančių 

paukščių. 

Su tėvelių pagalba bus 

pagaminti ir įkelti 1-2 

inkilai, vaikai susipažins su 

parskrendančiais paukščiais, 

kurs karūnėles, žais, šoks. 

2020 m. 

balandžio 

mėn. 

Rita Vilkienė 

 

- 

26. „Varpai 

nuskambėjo, Velykos 

atėjo“. 

Puoselėjamos 

Velykų tradicijos. 

Vaikai susipažins su Velykų 

papročiais, tradicijomis,  

 patirs bendravimo 

džiaugsmą. 

2020 m. 

balandžio 

23 d. 

Lina Rimėnienė, 

Arūnė Jonaitienė 

- 

27. Šventė „Kartu su 

šeima“.  

Bendradarbiavimas 

su šeima – vienas iš 

įstaigos tikslų. 

Renginiai vyks visose 

grupėse, bus ugdoma 

pagarba, meilė šeimos 

nariams. 

2020 m. 

gegužės 

mėn. 

Rita Vilkienė, 

auklėtojai 

 

- 



28. Ugdytinių 

kūrybinių darbų, 

skirtų mamai, paroda. 

Dalyvaujame 

projektuose, 

skirtuose Motinos 

dienai.  

Dalyvaus visi lopšelio-

darželio ugdytiniai, vaikai 

išgyvens kūrybos džiaugsmą 

kurdami mamai dovanėlę.  

2020 m. 

balandžio, 

gegužės 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

40,00 

Įstaigos 

lėšos 

29. „Lik sveikas, 

darželi“.  

Tradicinė 

atsisveikinimo su 

darželiu šventė. 

Vaikai patirs džiugių 

emocijų, bus skatinamas 

artistiškumas, sceninė 

kultūra. 

2020 m. 

gegužės 

mėn. 

Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

20,00 

Įstaigos 

lėšos 

30.Vaikystės šventė 

„Burbuliadienis“. 

Tradiciškai minima 

vaikystės šventė. 

Vaikai žais, pramogaus, 

patirs daug teigiamų 

emocijų, džiaugsmo. 

2020 m. 

birželio 1 d. 

Rita Vilkienė, 

Vita Dranseikienė, 

Janina Urbutienė 

20,00 

Mokinio 

krepšelis 

31. Orientacinės 

varžybos „Rask lobį“. 

Vaikai skatinami 

aktyviai leisti laiką. 

Vaikai mokysis orientuotis, 

spręsti logines užduotis, 

greitai bėgti.  

2020 m. 

birželio 

mėn. 

Rimutė Ščiukienė, 

Virginija 

Baradinskienė 

- 

32. Draugystės šventė 

– rugsėjo pirmoji. 

Rugsėjo 1-osios 

šventė tradiciškai 

švenčiama su visa 

bendruomene. 

Vaikai patirs džiugių 

emocijų, džiaugsis 

bendravimu su grupės 

draugais. 

2020 m. 

rugsėjo 1 d. 

Rita Vilkienė, 

Inga Komžienė 

 

- 

33. Rudenėlio šventė. Vyksta gamtos 

gėrybių paroda.  

Bus turtinamos vaikų žinios 

apie rudenį, jo gėrybes,  

skatinama valgyti daržovių, 

vaisių, uogų, skiepijama 

sveika gyvensena, ugdomas 

kūrybiškumas. 

2020 m. 

rugsėjo 

mėn. 

Nijolė Kaminskienė 20,00  

Įstaigos 

lėšos 

 

34. „Adventui atėjus“. Tradiciškai 

švenčiama 

 kalendorinė šventė. 

Vaikai susipažins su 

Advento laikotarpio 

tradicijomis. 

2020 m. 

gruodžio 

mėn. 

Gražina Janeliūnaitė, 

Regina Paušienė, 

Rita Vilkienė 

- 

35. „Kalėdų senelio 

sulaukus“. 

Kalėdiniai renginiai 

vyksta įstaigoje. 

Tvirtės įstaigos 

bendruomenė kartu 

dalyvaujant kalėdiniuose 

renginiuose. 

2020 m. 

gruodžio 

mėn. 

Rita Vilkienė, 

auklėtojai 

- 



36. Paroda „Moliūgų 

fiesta“. 

Bendruomenės 

kūrybinių darbų 

paroda. 

Bus surengta  moliūgų 

paroda lopšelio-darželio 

teritorijoje. 

2020 m. 

spalio mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

auklėtojai 

- 

37. Konkurso „Eko 

mada 2020“ 

organizavimas. 

Bendruomenės 

kūrybinių darbų 

paroda, Europos 

atliekų mažinimo 

savaitės renginys. 

Konkurse dalyvaus 

Panevėžio ikimokyklinių 

įstaigų bendruomenės. 

2020 m. 

lapkričio 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

100,00 

Projekto 

lėšos 

38. Dalyvavimas 

edukacinėse 

programose. 

Kraštotyros 

muziejus, 

Dailės galerija, 

Moksleivių namai. 

4- 7 metų vaikai dalyvaus 2-

3 edukacinėse programose, 

įgys praktinių ir teorinių 

žinių apie tautinius 

papročius, išbandys jėgas 

meninėje veikloje. 

2020 m. Auklėtojai 200,00 

MK 

lėšos 

39. Išvykų, ekskursijų 

organizavimas po 

Panevėžį bei jo 

apylinkes. 

Siekiama sudaryti 

sąlygas gimtojo 

krašto pažinimui. 

Suorganizuos 2-3 

ekskursijas, kurių metu bus 

tenkinami  vaikų pažintiniai, 

lavinamieji, auklėjamieji 

poreikiai.  

2020 m. Auklėtojai 100,00 

MK 

lėšos 

40. Sąlygų sudarymas 

vaikams lankyti 

pagedaujamus 

neformalaus švietimo 

būrelius. 

Įstaigoje veikia 

šokių, anglų kalbos, 

krepšinio, Robotikos 

būreliai.  

 Iki 2020 m. spalio mėn. bus 

ištirtas būrelių poreikis ir 

sudarytos sąlygos jiems 

veikti. 

2020 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

- 

 41. Lauko edukacinių 

erdvių kūrimas, 

turtinimas. 

2019 m. sukurtos 5 

edukacinės 

priemonės iš 

padėklų. 

Sukurtos 1-2 edukacinės 

priemonės iš padėklų, įsigyti 

1-2 žaidimų įrenginiai 

grupių aikštelėse. 

2020 m. Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

800,00 

MK 

lėšos 

42. Vaikų saugumo 

lauke užtikrinimas, 

Lietuvos higienos 

Nesaugi  6 pavėsinių 

danga. 

Bus pakeista 1-2 pavėsinių 

danga,  30 metrų tvoros.  

2020 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

1000,00 

Įstaigos 

lėšos 



normos HN 75:2016 

reikalavimų 

įgyvendinimas. 

43. Smėlio dėžių 

papildymas nauju 

smėliu. 

Smėlis kasmet 

keičiamas. 

Pakeistas smėlis, 

atlikti parazitologiniai 

tyrimai.  

 Iki 2020 m. 

gegužės 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

200,00 

GPM 

lėšos 

44. Lopšelio-darželio 

vidaus erdvių 

atnaujinimas. 

Nuolat atnaujinamos 

neestetiškos įstaigos 

patalpos. 

Bus  atnaujintos „Nykštukų“ 

ir  „Kiškučių“ grupės 

erdvės, 3 grupių prausyklos-

tualetai, pakeista dalis 

vamzdynų grupėse bei 

virtuvėje. 

2020 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

2000,00 

Įstaigos, 

GPM 

lėšos. 

45. Grupių 

papildymas ugdymo 

priemonėmis, žaislais. 

Kasmet įsigyjamos 

ugdymo priemonės, 

reikalingos 

ugdymo(si) 

programai 

įgyvendinti. 

Įsigyta interaktyvi lenta, 

grupės papildytos 

reikalingomis ugdymo(si) 

priemonėmis, žaislais. 

 Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

2000,00 

MK 

lėšos 

46. Baldų 

atnaujinimas. 

Nuolat atnaujinami 

grupių baldai. 

Įsigytos kėdutės 

„Pelėdžiukų“, „Nykštukų“ 

grupėms,  lovos „Kiškučių“ 

grupei. 

Iki 2020 m. 

rugsėjo 1 d. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

100,00 

MK 

lėšos 

47. Vidaus durų 

pakeitimas. 

Neestetiškos grupių 

durys keičiamos 

naujomis. 

Pakeista 19 vidaus  

 durų naujomis. 

2020 m. Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

4200,00 

Įstaigos 

lėšos 

48. Čiužinių ir 

patalynės įsigijimas. 

5 grupėse seni 

čiužiniai,  dalis 

patalynės 

susidėvėjusi. 

Pakeisti čiužiniai 

„Nykštukų“, „Ežiukų“, 

„Bitučių“, „Kiškučių“, 

„Meškučių“ grupėse, įsigyta 

patalynės. 

2020 m. Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

3200,00 

Įstaigos 

lėšos 

49. IKT bazės 

turtinimas. 

Būtina filmavimo 

kamera ugdymo(si) 

Bus įsigytas fotoaparatas, 

filmavimo kamera, 

2020 m. Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

1800,00 

MK 



proceso fiksavimui. spausdintuvas, 2 

kompiuteriai. 

lėšos 

2. Plėtoti 

ugdytinių 

tėvų, 

pedagogų ir 

socialinių 

partnerių 

bendradarbia

vimą 

ugdymo(si) 

procese. 

1. Išsiaiškinti, kokie 

ugdytinių tėvų 

lūkesčiai ir poreikiai 

organizuojant 

ugdymą(si). 

Nuolat vykdoma 

įstaigos teikiamų 

paslaugų poreikio ir 

kokybės analizė. 

Įstaigos veiklos 

įsivertinimas padės planuoti 

veiklą, numatyti tikslus, 

uždavinius. 

2020 m.  Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

- 

2. Tėvų (globėjų) 

švietimo 

organizavimas. 

Nepakankamas tėvų 

(globėjų) 

dalyvavimas 

ugdymo(si) procese. 

Organizuota atvirų durų 

diena, 1-2 paskaitos, 

informacija teikiama 

interneto svetainėje, 

elektroniniame dienyne.  

2020 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

- 

3. Susitikimų su 

tėvais, kurių vaikai 

lankys lopšelį-darželį 

organizavimas. 

Padeda šeimoms 

pasiruošti lopšelio-

darželio lankymui, 

susipažinti su įstaiga, 

pedagogais. 

Lengvės vaiko adaptacija. 2020 m. 

rugpjūčio 

mėn. 

Direktorius,  

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

- 

4. Bendradarbiavimas 

su Jaunimo 

savanoriška tarnyba. 

Pasirašyta sutartis su 

Jaunimo savanoriška 

tarnyba. 

Bus priimti 1-2  savanoriai, 

padėsiantys pedagogams 

įvairinti ugdomąją veiklą. 

2020 m. Direktorius - 

5. Tėvų aktyvo veiklų 

plėtojimas. 

Nuolat plėtojama 

tėvų ir įstaigos 

partnerystė. 

Organizuoti 1-3 tėvų 

susitikimai, pasitarimai, 

aktyvesnis dalyvavimas 

ugdymo(si) veikloje. 

2020 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

- 

6. Dalyvavimas 

Gamtos mokyklos 

projektuose. 

Propaguojamos 

aplinkosaugos 

nuostatos. 

Vaikai dalyvaus projektuose 

„Aš auginu“, „Už vieną 

trupinėlį čiulbėsiu visą 

vasarėlę“. 

2020 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, pedagogai 

- 

7. Bendradarbiavimas 

su Panevėžio miesto ir 

rajono ugdymo 

Vyksta gerosios 

patirties sklaida. 

Pasirašytos 2-3 sutartys, 

organizuoti 1-2 renginiai, 

dalyvauta 5-10 kitų 

2020 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

- 



įstaigomis. organizuotų renginių. ugdymui 

8. Bendradarbiavimas 

su „Dobilo“ 

pavadinimą 

turinčiomis Lietuvos 

ikimokyklinio 

ugdymo įstaigomis. 

Bus siekiama 

inicijuoti 

bendradarbiavimą 

ugdymo(si) kokybei 

gerinti. 

Pasirašytos 

bendradarbiavimo sutartys, 

surengtas 1 bendras 

renginys. 

2020 m. Direktorius - 

3. Siekti 

darbuotojų 

profesionalu

mo ir 

lyderystės. 

1. Pedagogų 

kompiuterinio 

raštingumo 

kompetencijos 

tobulinimas. 

Pedagogams trūksta 

žinių apie IKT 

priemones tinkančias 

pritaikyti 

ikimokykliniame 

ugdyme(si). 

Bus organizuoti 1-2 

seminarai pedagogų 

kompiuterinio raštingumo 

tobulinimui. 

2020 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

200,00 

MK 

lėšos 

2. Projektų rengimas 

finansinei paramai 

gauti. 

Kasmet parengiamas 

mažiausiai vienas 

finansuojamas 

projektas. 

Bus parengtas ir 

įgyvendintas aplinkosaugos 

projektas „Mažinu šiukšles 

– saugau gamtą“. 

2020 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

200,00 

Projekto 

lėšos 

3. Pedagoginės 

patirties sklaidos 

organizavimas. 

Sudaromos sąlygos 

pedagogų 

tobulėjimui. 

Kiekvienas pedagogas 

praves po vieną atvirą veiklą 

ir dalyvaus 5-8 kolegų 

veiklose. 

2020 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

- 

4. Renginių 

organizavimas 

Lietuvos bei 

Panevėžio miesto 

ikimokyklinių įstaigų 

bendruomenėms. 

Stiprinami 

partnerystės ryšiai su 

kitomis 

ikimokyklinio 

ugdymo įstaigomis. 

Bus organizuoti 2 renginiai 

Lietuvos ir Panevėžio 

ikimokyklinių įstaigų 

bendruomenėms. 

2020m.  

kovo mėn., 

lapkričio 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

logopedai 

100,00 

MK 

lėšos 

5. Pedagogų 

kvalifikacijos 

tobulinimas 

naudojantis nuotoliniu  

Nuotoliniai 

mokymai suteikia 

konkrečius įrankius 

ir strategijas, kaip 

įveikti vis  

Pedagogai turės galimybę 

pasirinkti reikalingus 

mokymus.  

2020 m. Direktorius 150,00 

MK 

lėšos 

 



 


