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Panevėžio lopšelis-darželis „Dobilas“. Adresas – J. Bielinio g.

16A, Panevėžys, LT – 35196, el. paštas –

dobilasdarzelis@gmail.com, tel. (8 45) 433261, (8 45) 433356. 2017-2018 m. m. veikė 9 grupės: 2 ankstyvojo ugdymo, 6 ikimokyklinio
ugdymo grupės (dvi iš jų savaitinės), 1 priešmokyklinio ugdymo grupė. 2018-2019 m. m. veikia 9 grupės: 3 ankstyvojo ugdymo,

5

ikimokyklinio ugdymo grupės (dvi iš jų savaitinės), 1 priešmokyklinio ugdymo grupė. Ikimokyklinio ugdymo organizavimo modeliai: VII – 7
grupės, XII – 1 grupė, XIII – 1 grupė. Priešmokyklinio ugdymo grupė dirba pagal VII modelį. 2018 metų pradžioje lopšelį-darželį lankė 154
vaikai, 2018 m. pabaigoje – 149 vaikai. Vidutinis sąrašinis vaikų skaičius – 152 vaikai, minimalus vaikų skaičius – 129, maksimalus – 152.
Šiuo metu nėra laisvų vietų ikimokyklinėse grupėse. Vykdant 2018 metų veiklos programą tobulinome ugdymo(si) turinio kaitą, atitinkančią
šiuolaikinio ugdymo tikslus, integruojant IKT į ugdymo(si) procesą, plėtojome ekologinį ugdymą(si) integruojant Lauko pedagogiką, kūrėme
vaiko raidą stimuliuojančią aplinką, skatinome darbuotojų profesionalumą ir lyderystę, plėtojome bendruomenės veiklos turinį palaikant
glaudžius santykius su šeima ir socialiniais partneriais.

Kryptingai įgyvendinome įstaigos savitumą ir visapusišką ugdymą laiduojančią

Ikimokyklinio ugdymo programą „Saulės zuikučiai“, Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Didelį dėmesį skyrėme smurto ir patyčių
prevencijos įgyvendinimui. Prevencijos tikslas – sukurti saugią, vaiko asmenybės brandai ir ugdymuisi palankią aplinką, kurioje vaikai jaučiasi
saugūs, gerbiami, priimti. Ugdytinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymą vykdėme įgyvendinant prevencines programas: „Zipio
draugai“, „Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa“, organizuojant bendruomeniškumą, pilietiškumą, saviraišką skatinančias veiklas. Vykdėme

projektus, akcijas, renginius, dalyvavome edukacinėse programose, ekskursijose. Organizavome edukacines išvykas į Panevėžio moksleivių
namus, Senvagę (žiemojančių paukščių lesinimas), Kraštotyros muziejų (10 išvykų), Skaistakalnio parką, Panevėžio gamtos mokyklą, Panevėžio
Visuomenės sveikatos biurą, pas stiklo meistrą Marką, Vaitakerį Ekstrandą. Dalyvaudami edukacinėse išvykose vaikai patyrė daug įvairių
emocijų. Sudarėme sąlygas susipažinti su įvairia aplinka, bendrauti su įdomiais žmonėmis. Visa įstaigos bendruomenė – vaikai, tėvai, darbuotojai
– tapo aktyviais ugdymo proceso dalyviais. 2018 metais plėtojome ekologinį ugdymą(si) integruojant Lauko pedagogiką į ugdymo(si) procesą.
Vykdėme aplinkosauginį projektą „Saugokime savo aplinką“, finansuojamą Panevėžio miesto savivaldybės.

Manome, jog sėkmingai

įgyvendinome projekto tikslą – ugdyti vaikų savimonę ir atsakomybę rūpintis supančia aplinka, mokytis rūšiuoti šiukšles. Visi vykdyti
renginiai, veiklos skatino vaikus ne tik rūšiuoti buitines atliekas, bet ir panaudoti jas pasigaminant naudingų daiktų. Projekto renginiai vyko
Skaistakalnio parke, Panevėžio gamtos mokykloje. Tėvai aktyviai dalyvavo bendruomenės kūrybinių darbų iš buitinių atliekų parodose (43
proc.) ir talkose, akcijos (22 proc.). Šis projektas bus tęsiamas 2019 m. „Mažieji panevėžiečiai ir gamta“. Gilinome lauko pedagogikos žinias
metų trukmės mokymų cikle, kuris vyko Lauko darželyje Pavilnių regioniniame parke. Ilginome vaiko buvimo lauke trukmę, dalį ugdymo(si)
perkėlėme į lauko erdves, 1-2 kartus per mėnesį organizavome 1-2 valandų trukmės išvykas, turistinius žygius. Dalyvavimas akcijoje „Savaitė
be patyčių“, padėjo įtvirtinti žinias apie saugumą, ugdyti gerumą, draugiškumą kasdieniniame gyvenime. Tautiškumą, pilietiškumą ugdėme
respublikinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, valstybinių, kalendorinių, atmintinų dienų paminėjimo renginiuose. Edukacinės išvykos,
edukacinės programos padėjo įdomiai, netradiciškai organizuoti ugdymo(si) procesą. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais padėjo
įvairinti, turtinti ugdymą. Subūrus veiklių tėvų klubą, bendravimas ir bendradarbiavimas su ugdytinių tėveliais tapo įvairesnis, kokybiškesnis,
glaudesnis. Didelį dėmesį skyrėme įstaigos veiklos įsivertinimui. 2018 metų kovo mėn. atlikome tyrimą „Tautinis, pilietinis ugdymas lopšelyjedarželyje „Dobilas“ . Tyrime dalyvavo 18 pedagogų. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kaip vyksta tautinis, pilietinis ugdymas lopšelyje-darželyje.
Išvados: 65 procentai auklėtojų visada, 28 proc. dažnai kūrybiškai paruošia grupės plinką pagal savaitės temą, 100 proc. pasiruošia tinkamas
vaizdines priemones. 21 proc. auklėtojų nurodė, kad organizuoja ugdymą ne tik grupėje, bet ir kitose erdvėse. Šiam tikslui 56 proc. auklėtojų
organizuoja ekskursijas, išvykas. Tai rodo, kad įprastos aplinkos pakeitimas yra svarbus veiksnys, ugdant tautiškumą, formuojant tokias asmens
savybes, kaip meilė gamtai, savo kraštui. Pedagogų nuomone, labiausiai tautiškumą ugdo gimtosios kalbos mokymasis, tautinės šventės,
mažiausiai reikšmės teikė lietuvių liaudies kūrybai, tautosakai. Tyrėme „Tautinį, pilietinį ugdymą šeimoje“. Paaiškėjo, jog tėvai pozityviai žiūri į

vaiko tautinio ugdymo puoselėjimą šeimoje. Tėvai galvoja, jog tautiškumui ugdyti svarbiausia yra gimtoji kalba, šventės. 2018 metais vykdėme
tyrimą „Lopšelio-darželio „Dobilas“ vaikų sergamumo analizė už 2017 metus“. Viso ligų atvejų – 383, bendras sirgtų dienų skaičius – 4311.
Dažniausiai pasitaikiusios ligos: ūmi virusinė infekcija, gerklės uždegimas, angina, bronchitas, sloga. Atlikome platųjį auditą. Tyrimo duomenis
naudojome rengiant metinį veiklos planą 2019 metams. Kitas tikslas – plėtoti bendradarbiaujančios ir nuolat tobulėjančios bendruomenės idėją.
Bendradarbiavome su Panevėžio m. lopšeliais-darželiais „Vaivorykštė“, „Rūta“, „Aušra“, „Gintarėlis“, „Žilvinas“ ir kt. Nuolat plėtėme
socialinių partnerių ratą bei stengėmės, kad bendradarbiavimas būtų sistemingas, tikslingas. Pozityvus bendradarbiavimas leido ne tik perteikti
savo pedagogų gerąją patirtį, bet ir paįvairinti patirties sklaidos formas. Bendradarbiavimas su kitų įstaigų pedagogais davė teigiamų rezultatų
pedagogų profesinei ir pedagoginei plėtotei, darbo kokybės gerinimui. Ypač aktyviai bendradarbiavome su „Vyturio“ progimnazija“.
2018 metais patiesta multifunkcinė danga po lauko žaidimų aikštelėmis, trijų grupių aikštelės padengtos dirbtine žole, įrengta
„Ežiukų“ grupės krepšinio aikštelė. Suremontuotas pirmo korpuso stogas (išlieta nauja danga), antro korpuso įėjimai, ūkinis pastatas. Atliktas
remontas „Pelėdžiukų“ ir „Boružėlių“ grupėse. „Nykštukų“, ‚Ežiukų“, „Kiškučių“ grupėse perdažytos spintos, prausyklos. Renovuotos trijų
grupių virtuvėlės. Perdažyti koridoriai, tambūrai. Atnaujintos laiptinės (sienos pritaikytos edukacijai). Nupjauti pavojingi medžiai, apgenėti
krūmai. Nupirkti du televizoriai savaitinėms grupėms.

STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ BEI GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ










STIPRYBĖS
Kompiuterizuotos visos grupės, yra prieiga prie interneto.
Atnaujinti įėjimo į įstaigą laipteliai, tambūrai, laiptinės.
Tikslingas, sistemingas bendradarbiavimas su socialiniais
partneriais.
Efektyvus bendradarbiavimas su tėvais, veikia veiklių tėvų
klubas.
Palanki ir saugi ugdymuisi aplinka: atlikta žaidimų aikštelių
patikra, įrengta minkšta danga grupių pavėsinėse, renovuotos
„Pelėdžiukų“ ir „Boružėlių“ grupės.
Nuolat kuriamos naujos lauko ir vidaus edukacinės zonos.
Vyksta neformalus švietimas: anglų kalba, robotika, krepšinis,
šokiai.







GALIMYBĖS






Informacinių technologijų panaudojimas ugdymo procese.
Dalyvavimas finansuojamuose projektuose.
Ugdymo turinio atnaujinimas siekiant ugdymą priartinti prie
vaiko poreikių.
Lauko pedagogikos idėjų integravimas į ugdomąją veiklą.
Neformaliojo švietimo paslaugų įvairinimas atsižvelgiant į vaikų
ir tėvų poreikius.

SILPNYBĖS
Nepakankamas dalyvavimas finansuojamuose projektuose.
Nepakankama psichologinė ir socialinė pagalba vaikui,
šeimai, nes nėra įstaigoje specialistų.
Dalis lauko teritorijos tvoros, smėlio dėžės, 5 pavėsinių, takų
danga neatitinka higienos normų reikalavimų.
Nepakankama įstaigos savireklamos, reprezentavimo
veikla.
Trūksta pedagogų iniciatyvos siekiant įstaigos tikslų bei
aukštesnių kvalifikacinių kategorijų.

GRĖSMĖS




Ekonominiai, demografiniai ir socialiniai sunkumai,
didėjanti jaunų šeimų emigracija.
Daugėja vaikų, turinčių ugdymo(si) sunkumų, emocijų ir
elgesio sutrikimų.
Trūksta kvalifikuotų auklėtojų, pavaduojant pedagogus
atostogų, ligos metu.

TIKSLAI

1. Ugdymo(si) kokybės gerinimas, paslaugų plėtojimas.
1.1.

Užtikrinti sėkmingą ugdymo(si) proceso organizavimą, integruojant informacines kompiuterines technologijas.

1.2. Plėtoti ekologinį ugdymą(si) integruojant Lauko pedagogiką ugdymo procese, dalyvaujant aplinkosaugos projektuose, panaudojant IKT.
1.3. Kurti saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką.
2. Atvira kaitai, nuolat besimokanti bendruomenė.
2.1.. Tobulinti darbuotojų kompetencijas, skatinti lyderystę.
2.2. Plėtoti lopšelio-darželio ir šeimos partnerystę įgyvendinant įvairesnes bendradarbiavimo formas.
2.3. Plėtoti bendruomenės veiklos turinį palaikant glaudžius santykius su socialiniais partneriais.

Ugdymo(si) kokybės gerinimas, paslaugų plėtojimas.
Uždaviniai

Įgyvendinimo
priemonės

Esama padėtis

Planuojami rezultatai

Pasiekimo
laikas

Vykdytojai

Lėšų
poreikis
(Eur)
Finansavi
mo
šaltiniai

1. Užtikrinti
sėkmingą
ugdymo(si)
proceso
organizavimą,
integruojant
informacines
kompiuterines
technologijas.

1. Ikimokyklinio
ugdymo programos
„Saulės zuikučiai“
atnaujinimas.

Ikimokyklinio ugdymo
programa tik iš dalies
atitinka bendruomenės
(vaikų, tėvų, pedagogų)
poreikius.

Atnaujinta
Iki 2019 m.
Ikimokyklinio ugdymo rugsėjo 1 d.
programa vadovaujantis
Ikimokyklinio amžiaus
vaikų pasiekimų aprašu.
Programa tenkina
prigimtinius, kultūros,
socialinius, pažintinius
vaiko poreikius.

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

-

Mokytojų tarybos
posėdis
„Informacinių ir
kompiuterinių
technologijų
naudojimas gerinant
ugdymo(si) kokybę“ .

Skatinama efektyviau
naudoti IKT
ugdymo(si) procese.

Modernios
kompiuterinės
technologijos bus
taikomos ugdomajame
procese 2-3 kartus per
savaitę

2019 m.
vasario
mėn.

Direktorius

-

Mokytojų tarybos
posėdis
Ugdytinių ugdymo(si)
pasiekimų analizė.
Ikimokyklinio
amžiaus vaikų

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

2019 m.
gegužės
mėn.

Direktorius

-

pasiekimų ir
ugdymosi sunkumų
atpažinimas.
VGK plano
įgyvendinimo
ataskaita.
Metodinės grupės
susirinkimas
Pedagogų vestų atvirų
veiklų, integruojant
interaktyvias grindis į
ugdymo procesą,
analizė.
Dalyvavimas
tarptautinėje
programoje „Zipio
draugai“

vaikus.

Interaktyvių grindų
panaudojimas
ugdymo(si) procese
pagal vaikų amžių ir
galimybes.

Bus pasidalinta
pedagogine patirtimi,
aptarti tobulintini
ugdomosios veiklos
momentai.

2019 m.
sausio mėn.

Metodinė grupės
taryba, direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

-

Programa padeda 5-7
metų vaikams įgyti
socialinių bei emocinių
sunkumų įveikimo
gebėjimų.

Tobulės, plėtosis
priešmokyklinio
amžiaus vaikų socialinė
kompetencija.

2019 m.

Janina Urbutienė

120,00
Eur MK
lėšos

„Gyvenimo įgūdžių
ugdymo programos“
integravimas į
ugdymo procesą

Siekiama užkirsti kelią
socialinės rizikos
veiksniams atsirasti.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
pedagogai

-

„Kimochio“ (vaikų
emocinio intelekto
ugdymo) programos
įsigijimas ir
integravimas į
ugdymo(si) procesą.

„Kimochio“ programa
padėtų sėkmingiau
lavinti vaikų
socialinius- emocinius
įgūdžius.

2019 m.
Socialinių ir emocinių
kompetencijų ugdymas
vykdomas integruojant į
ugdymo turinį, savaitės
planą „Plaukimo
takelis“
Vaikai išmoks kalbėti
Nuo 2019
apie savo jausmus ir
m. rugsėjo 1
savijautą, mokysis
d
išklausyti
bendraamžius, valdyti
jausmus, elgesį.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
auklėtojai

500,00
Eur
MK lėšos

Dalyvavimas
respublikiniame
projekte „Išauskime
draugystės ir kalbos
kilimą“.

Dalyvavimas projekte
plėtos logopedo ir
priešmokyklinio
ugdymo mokytojo
bendradarbiavimą

Plėtosis vaiko
komunikavimo
kompetencijos, bus
sudaromos sąlygos
atsiskleisti
individualiems vaikų
gebėjimams.

Iki
2019-05-28

Logopedas,
priešmokyklinio
ugdymo mokytojas.

Veiksmo savaitės „Be
patyčių“
organizavimas.

Pasitaiko atvejų, kai
vaikai skriaudžia,
pravardžiuoja vienas
kitą.

Organizuotos 3-5
prevencinės veiklos,
kurios padės užkirsti
kelią patyčioms, skatins
draugišką bendravimą.

2019 m.
kovo mėn.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
pedagogai

-

Organizuoti 3-5 penki
renginiai, kurių metu
bus formuojama
sveikos mitybos ir
fizinio aktyvumo
įgūdžiais pagrįsta
kultūra bendruomenėje.
Vaikai bus supažindinti
su Trijų karalių šventės,
kuria pasibaigia
kalėdinis laikotarpis,
tradicijomis.
Bus ugdomas
pilietiškumas.

2019 m.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

-

2019-01-04

R. Vilkienė
L. Bareikienė
V. Baradinskienė
A. Jonaitienė

-

2019-01-11

R. Vilkienė

-

Bus ugdomas vaikų
kūrybiškumas lipdant

2019 m.
sausio mėn.

N. Čenienė
Auklėtojai

-

Dalyvavimas
Būtina skatinti vaikus
nacionaliniame
kuo daugiau judėti,
projekte „Sveikatiada“ rinktis sveikesnį
gyvenimo būdą.

Šventinis renginys
„Atėjo trys Karaliai“

Didelis dėmesys
skiriamas tradicinėms
šventėms organizuoti

Renginys „Atmintis
gyva, nes liudija“

Bus prisiminti ir
pagerbti žuvusieji už
Lietuvos laisvę
Nuolat skatinamas
vaikų fizinis aktyvumas

Pramoga „Žiemos
linksmybės“

Valentino dienos
paštas.

Skatinama vaiko
saviraiška.

Besmegenį, dalyvaujant
estafetėse.
Meninės raiškos
priemonėmis bus
atskleidžiamas tėvynės
grožis.
Bus skatinamas
domėjimasis vaikiška
poezija, sceninė ir
kalbos kultūra.
Vaikai piešiniais,
žodžiais išreikš meilę.

Kaziuko kermošius

Planuojamos
amatininkų dirbtuvės

Vaikai gamins
darbelius, jais prekiaus.

Užgavėnių šventė
„Žiema, žiema, bėk iš
kiemo“

Puoselėjamos tautinių
švenčių tradicijos.

Paukščių šventė
„Čiulba ulba
paukšteliai“

Kasmet keliami inkilai,
laukiama sugrįžtančių
paukščių.

„Varpai nuskambėjo,
Velykos atėjo“

Puoselėjamos Velykų
tradicijos

Vaikai gamins
Užgavėnių kaukes,
susipažins su
papročiais.
Vaikai susipažins su
parskrendančiais
paukščiais, kurs
karūnėles, žais, šoks.
Vaikai susipažins su
Velykų papročiais,
patirs bendravimo
džiaugsmą.

Šventė „Kartu su
šeima“

Bendravimas ir
bendradarbiavimas su
šeima vienas iš įstaigos
tikslų.

Ugdytinių piešinių
paroda „Tėvynės
spalvos“

Skiepijama meilė
tėvynei.

Meninio deklamavimo Nepakankamai aiškiai,
konkursas “Dovana
išraiškingai vaikai
Lietuvai“
deklamuoja eilėraščius.

2019 m.
vasario
mėn.

V. Smulkytė

20,00 Eur
Įstaigos
lėšos

2019-02-15

I. Komžienė

10,00 Eur
Įstaigos
lėšos

2019 m.
vasario
mėn.
2019 m.
vasario 5kovo 4 d.
2019-03-12

V. Smulkytė
Auklėtojai

-

N. Kaminskienė
Auklėtojai

-

A. Avižienė
I. Ramanauskienė

-

2019 m.
balandžio
mėn.

R. Vilkienė

-

2019-04-23

I. Širvienė
N. Čenienė

-

R. Vilkienė
Auklėtojai

-

Bus pabrėžiama šeimos 2019 m.
svarba, ugdoma
gegužės
pagarba, meilė šeimos
mėn.
nariams.

Ugdytinių kūrybinių
darbų, skirtų mamai,
paroda.
Lik sveikas, darželi.

Vaikystės šventė
„Burbuliadienis“.

„Rasos“ šventė

„Piname vainiką
Žolinei“

„Rugsėjį pasitinkant“

Rudenėlio šventė

„Adventui atėjus“

Kasmet dalyvaujame
Vaikai išgyvens
Kauno lopšelio-darželio kūrybos džiaugsmą
„Etiudas“ projektuose.
tradiciškai švenčiant
Motinos dieną.
Kasmet
Vaikai patirs džiugių
priešmokyklinio
emocijų, bus
ugdymo grupių vaikai
skatinamas
atsisveikina su darželiu artistiškumas, sceninė
kultūra.
Organizuota pramoga
Vaikai žais, bendraus su
kartu su „Vyturio“
vyresniais draugais.
progimnazijos
mokiniais
Didelis dėmesys
Vaikai susipažins su
skiriamas tautos
Joninių tradicijomis.
tradicijų puoselėjimui.
Įstaigoje paminimos
Vaikai susipažins su
kalendorinės šventės.
derliaus brandos
šventės papročiais,
domėsis žolynais, pins
vainikus.
Rugsėjo 1-osios šventė Vaikai patirs džiugių
tradiciškai švenčiama
emocijų, džiaugsis
su visa bendruomene.
bendravimu su grupės
draugais.
Vyksta gamtos gėrybių Bus turtinamos vaikų
paroda. Kuriami
žinios apie rudenį, jo
„kilimai“ iš gamtinės
gėrybes. Skatinama
medžiagos.
valgyti daržovių, vaisių,
uogų. Skiepijama
sveika gyvensena.
Tradiciškai švenčiama
Vaikai susipažins su
kalendorinė šventė
Advento laikotarpio
tradicijomis.

2019 m.
V. Smulkytė
gegužės 2, 3 Auklėtojai
d.

20,00 Eur
Įstaigos
lėšos

2019 m.
gegužės
mėn.

20,00 Eur
Įstaigos
lėšos

J. Urbutienė
R. Ščiukienė

2019 -05-31 D. Dunkauskienė
R. Vilkienė

10,00 Eur

2019 m.
birželio
mėn.
2019 m.
rugpjūčio
mėn.

R. Vilkienė
S. Serbentavičienė

-

Auklėtojai
V. Smulkytė

-

2019-09-02

R. Vilkienė
J. Urbutienė
D. Šaltienė

20,00 Eur
Įstaigos
lėšos

2019 m.
rugsėjo
mėn.

N. Kaminskienė
L. Rimėnienė
R. Vilkienė

20,00 Eur

2019 m.
gruodžio
mėn.

G. Janeliūnaitė
R. Paušienė
R. Vilkienė

-

„Kalėdų senelio
sulaukus“

Paroda „Mano
angelas“

Kalėdiniai renginiai
vyksta įstaigoje arba
Panevėžio teatruose.
Bendruomenės
kūrybinių darbų paroda.
Bendruomenės
kūrybinių darbų paroda,
Europos atliekų
mažinimo savaitės
renginys
Bendruomenės
kūrybinių darbų paroda

Dalyvavimas
edukacinėse
programose
Kraštotyros muziejuje.

Vaikams trūksta žinių
apie tautinius papročius
ir jais grindžiamą
veiklą.

Paroda „Moliūgų
fiesta“
Paroda „Prikelti
naujam gyvenimui“

Dalyvavimas
edukacinėse
programose Dailės
galerijoje.

Vaikai darželyje turi
mažai galimybių
susitikti su dailininkais,
išbandyti įvairias meno
rūšis.
Dalyvavimas
Didelį dėmesį skiriame
edukacinėse
vaikų tautiniam
programose Panevėžio ugdymui, itin svarbu,
moksleivių namuose
kad renginiai vyktų
skirtingose,
netradicinėse erdvėse.
Išvykų, ekskursijų
Siekiama sudaryti

Tvirtės įstaigos
bendruomenė
Bus surengta moliūgų
paroda.
Bus skatinama mažinti
atliekas, kuriant iš jų
naudingus daiktus.

Bendruomenė kurs
angelus, jais papuoš
įstaigą.
4- 7 metų vaikai
dalyvaus 2-3
edukacinėse
programose, įgys
praktinių ir teorinių
žinių apie tautinius
papročius. Ugdysis
tautinis suvokimas,
pasididžiavimas tėvyne.
Vaikai išbandys jėgas
meninėje veikloje,
pajus kūrybos jausmą.
Lavės meninė
kompetencija.
Vaikai susipažins su
švenčių tradicijomis,
papročiais, žais
apeiginius žaidimus,
dalyvaus praktinėje
veikloje.
Suorganizuos 2-3

2019 m.
gruodžio
mėn.
2019 m.
spalio mėn.
2019 m.
gruodžio
mėn.

R. Vilkienė
Auklėtojai

-

A. Jonaitienė
Auklėtojai
V. Smulkytė

-

2019 m.
gruodžio
mėn.
2019 m.

D. Šaltienė

-

Pedagogai,
auklėtojų padėjėjai

200,00
Eur MK
lėšos

2019 m.

Pedagogai,
auklėtojų padėjėjai

50,00 Eur
MK lėšos

2019 m.
sausiovasario
mėn.

Priešmokyklinio
ugdymo mokytojai,
auklėtojų padėjėjai

50,00 Eur
MK lėšos

2019 m.

Pedagogai,

100,00

-

2. Plėtoti
ekologinį
ugdymą(si)
integruojant
Lauko
pedagogiką
ugdymo
procese,
dalyvaujant
aplinkosaugos
projektuose,
panaudojant
IKT.

organizavimas po
Panevėžį bei jo
apylinkes.

sąlygas gimtojo krašto
pažinimui.

Sąlygų sudarymas
vaikams lankyti
pagedaujamus
neformalaus švietimo
būrelius.
Mokytojų tarybos
posėdis
„Lauko pedagogikos
idėjų integravimo
galimybės
visapusiškam vaiko
ugdymui(si)“
Metodinės grupės
susirinkimas
„Vaikų ugdymas
lauke: edukacinės
erdvės, gamtos beribių
galimybių
panaudojimas“.
Dalyvavimas Gamtos
mokyklos akcijoje
„Už vieną trupinėlį
čiulbėsiu visą
vasarėlę“

Įstaigoje veikia šokių,
anglų kalbos, krepšinio,
robotikos būreliai.

Parengti ir įgyvendinti
aplinkosaugos

ekskursijas, kurių metu
bus tenkinami vaikų
pažintiniai, lavinamieji,
auklėjamieji poreikiai.
Iki 2019 m. spalio
mėn. bus ištirtas būrelių
poreikis ir sudarytos
sąlygos jiems veikti.

auklėtojų padėjėjai

Eur
MK lėšos

2019 m.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

-

Lauko pedagogikos
Pedagogai daugiau
ugdymo metodai leidžia veiklų organizuos
vaikams vystytis
lauke.
visapusiškai.

2019 m.
rugpjūčio
mėn.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

-

Lopšelio-darželio
teritorijoje sukurtos
edukacinės erdvės.

Bus pasidalinta gerąja
patirtimi įgyvendinant
ir išanalizuojant
savaitės veiklų planą

2019 m.
birželio
mėn.

Metodinės grupės
taryba, direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

-

Būtina vaikams
skiepyti meilę
paukšteliams ir
atsakomybę už juos.

Vaikai padės
paukšteliams sėkmingai
peržiemoti, bus
įgyvendintas akcijos
planas, propaguojamos
aplinkosaugos
nuostatos.

2019 m.
sausio,
vasario,
kovo,
gruodžio
mėn.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
pedagogai

-

Tęstinis projektas.

Bus ugdomi atsakingi
piliečiai, siekiantys

2019 m.
balandžio-

V. Smulkytė
N. Kaminskienė

100,00
Eur

projektą „Mažieji
panevėžiečiai ir
gamta“

išsaugoti natūralią,
švarią ir gražią aplinką.

lapkričio
mėn.

R. Vilkienė
J. Urbutienė

įstaigos
lėšos

-

Turistinių žygių
organizavimas po
Panevėžio apylinkes.

Įgyvendinamos lauko
pedagogikos idėjos.

1-2 kartus per mėnesį
organizuojami 1-2 val.
žygiai į parką, prie upės
ir kt.

2019 m.

Pedagogai,
auklėtojų padėjėjai

Išvyka į Panevėžio
medelyną Kaimiškio
kaime.

Bus išrinkti medžiai
akcijos „Medis ir
vaikai“ organizavimui.

Gilės vaikų žinios apie
augmeniją.

2019 m.
balandžio
mėn.

50,00 Eur
Priešmokyklinio
ugdymo pedagogai, MK lėšos
auklėtojų padėjėjai

Talkos organizavimas
žaliosiose miesto
erdvėse.

Vienas iš įstaigos
prioritetų – ekologinis
ugdymas(is).

Suorganizuota
talka 2019 m.
Skaistakalnio
parke. balandžio
Suburti vaikai bendrai mėn.
veiklai
saugant
artimiausią aplinką.

Akcija „Medis ir
vaikai“.

J. Urbutienė
auklėtojai,
auklėtojų padėjėjai

-

Pasodinsime keliolika Ugdytiniai šia veikla 2019 m.
medžių
įstaigos išreikš
meilę
savo balandžio
teritorijoje ir Panevėžio gimtajam miestui.
mėn.
miesto
savivaldybės
nurodytoje vietoje.

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

50,00 Eur
projekto
lėšos

Išvyka į Panevėžio
gyvūnų globos
draugijos prieglaudą.

Žiauraus elgesio su
gyvūnais atvejų
skaičius didėja.

Vaikai susipažins su
gyvūnais, jų mityba,
dovanos maisto. Pajaus
meilę ir atsakomybę už
juos.

2019 m.
spalio mėn.

R. Ščiukienė

50,00 Eur
MK lėšos

Piešinių paroda

Dažniausiai parodos

Suorganizuota paroda

2019 m.

Direktoriaus

20,00 Eur

3. Kurti saugią
ir sveiką
ugdymo(si)
aplinką.

„Gamtos spalvos“

organizuojamos
įstaigoje. Tikslas –
rengti parodas miesto
visuomenei.

Panevėžio r.
savivaldybės viešojoje
bibliotekoje,

gegužės
mėn.

pavaduotoja
ugdymui,
auklėtojai,
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

Įstaigos
lėšos

Grupių papildymas
ugdymo priemonėmis,
žaislais.

Pedagogai planuoja,
kokių ugdymo(si)
priemonių reikia įvairių
kompetencijų ugdymui.

Grupės papildytos
reikalingomis ugdymo
priemonėmis, žaislais.

2019 m.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

300,00
Eur. MK
lėšos

Baldų atnaujinimas.

Dalis „Meškiukų“
grupės baldų yra seni,
susidėvėję.

Bus atnaujinti
„Meškiukų“ grupės
baldai

2019 m.

Direktoriaus
pavaduotojas ūkiui

100,00
Eur
įstaigos
lėšos

Lauko edukacinių
erdvių įrengimas ir
tobulinimas

Grupių aikštelėse
trūksta edukacinių
erdvių

Įrengtos 1-2 lauko
edukacinės erdvės.

2019 m.
vasara

Grupių edukacinių
erdvių tobulinimas.

Pasirengta 2019-2020
mokslo metams.

Kasmet tobulinamos
grupių edukacinės
erdvės atsižvelgiant į
ugdytinių amžių,
ugdymo(si) poreikius.

2019 m.
rugpjūčio
mėn.

R. Ščiukienė
auklėtojai,
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai.
Auklėtojai,
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai.

Smėlio dėžių
atnaujinimas.

Kai kurios smėlio dėžės
yra susidėvėję.

Atnaujintos 4-5 smėlio
dėžės.

2019 m.
birželio
mėn.

Direktoriaus
pavaduotojas ūkiui

Smėlio dėžių
papildymas nauju
smėliu,

Smėlis keičiamas
kasmet.

Atnaujintas smėlis
smėlio dėžės.

2019 m.
gegužės
mėn.

Direktoriaus
pavaduotojas ūkiui

150,00
Eur
įstaigos

parazitologinių tyrimų
atlikimas.

lėšos

Čiužinių įsigijimas.

Dalis čiužinių
susidėvėję.

Įsigyta 40 čiužinių

2019 m.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

„Meškiukų“ grupės
remontas

Grupės sienos
nusilupusios,
neestetiškos.

Grupės sienos, lubos,
grindys tvarkingos,
estetiškos.

2019 m.

Direktoriaus
pavaduotojas ūkiui

500,00
Eur
įstaigos
lėšos
300,00
Eur 2
procentų
GPM
lėšos

Virtuvės įrenginių
įsigijimas

Būtina užtikrinti
sklandžią maisto
gamybą.

Įsigyta daržovių
pjaustyklė, šaldiklis

2019 m.

Direktoriaus
pavaduotojas ūkiui

500,00
Eur

Sienos
apipavidalinimas
(koridoriuje,
jungiančiame
korpusus)

Koridoriaus
sienoms Atnaujinta koridoriaus 2019
m. Direktoriaus
trūksta apipavidalinimo siena
piešiniais, sausio mėn. pavaduotojas ūkiui
atspindinčiais įstaigos
vertybes.

20,00 Eur

Laiptinių remontas ir
apipavidalinimas.

Laiptinių
susidėvėjusios,
neestetiškos.

50,00 Eur
įstaigos
lėšos

Avarinių vamzdyno
dalių remontas

Susidėvėjęs vamzdynas Suremontuotos avarinės 2019 m.
(virš 40 metų)
vamzdyno dalys.

Direktoriaus
pavaduotojas ūkiui

Pastato nuogrindo

Susidėvėjęs, aptrupėjęs Suremontuotas pastato 2019 m.

Direktoriaus

sienos Laiptinėse
edukaciniai
raidžių,
piešiniai

sukurti 2019
m. Direktoriaus
skaičių, sausio mėn. pavaduotojas ūkiui
emocijų

Lėšos
pagal
sąmatą
4000,00

pavaduotojas ūkiui

Eur
Biudžeto
lėšos
2000,00
Eur
MK lėšos

remontas

nuogrindas.

nuogrindas.

Lauko žaidimų
įrenginių įsigijimas.

Trūksta žaidimų
įrenginių grupių
aikštelėse.

Įsigyti 1-2 sertifikuoti
žaidimų įrenginiai
grupių aikštelėse.

2019 m.

Direktoriaus
pavaduotojas ūkiui

Vidaus laiptinių laiptų
pakopų ir aikštelių
remontas

Aptrupėjusios laiptų
pakopos.

Suremontuotos laiptų
pakopos ir aikštelės

2019 m.

Direktoriaus
pavaduotojas ūkiui

50,00 Eur
Biudžeto
lėšos

Pedagogų
Pedagogai turi
kvalifikacijos kėlimas. galimybę kelti
kvalifikaciją nuotoliniu
būdu (Pedagogas. lt)

Pedagogai įgis žinių,
kurias pritaikys
ugdymo(si) procese.

2019 m.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
metodinės grupės
pirmininkas

-

Pedagogų veiklos
vertinimas ir
įsivertinimas.

Metinio pokalbio metu
teikiami pasiūlymai
kvalifikacijos
tobulinimui,
individualiam
ugdymui(si)

Pedagogai įsivertins
savo veiklą, numatys
tobulintinas sritis,
siektinus rezultatus.

2019 m.
gegužėsbirželio
mėn.

Direktorius,
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

-

Nepedagoginių
darbuotojų veiklos
vertinimas ir
įsivertinimas.

Metinės užduotys
skatina darbuotojus
tobulėti.

Nepedagoginiai
darbuotojai įsivertins
savo veiklą, numatys
užduotis 2019 m.

2019 m.
sausiovasario
mėn.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojus ūkiui

-

2. Atvira kaitai, nuolat besimokanti bendruomenė.
1. Tobulinti
darbuotojų
kompetencijas,
skatinti
lyderystę.

Renginių ir išvykų
2-3 kartus per metus
Bus teigiamas
2019 m.
organizavimas įstaigos organizuojami
mikroklimatas įstaigoje.
bendruomenei.
bendruomenės renginiai

Iniciatyvinė grupė

-

Informacijos iš
Ne visada perteikiama
seminarų,
seminarų medžiaga.
kvalifikacinių renginių
perdavimas.

Metodinės grupės
tarybos
pirmininkas

-

Pedagogai panaudos
seminarų medžiagą,
idėjas profesinėje
veikloje.

Organizuoti
atvirą Renginys
Panevėžio Bus parodytos
veiklą „Informacinių miesto ikimokyklinių veiklos.
kompiuterinių
įstaigų pedagogams.
technologijų
integravimas
į
ugdymo(si) procesą.

2019 m.

3-4 2019 m.

Straipsnių, pranešimų
pedagogine tema
parengimas,
publikavimas.

Per mažai vykdoma
sklaida apie įstaigos
gyvenimą.

Parengti 1-2 straipsniai,
pranešimai
konferencijose, įstaigos
interneto svetainėje.

Kompiuterinio
raštingumo pradmenų
mokymų
organizavimas
nepedagoginiams
darbuotojams.

Pusė auklėtojų padėjėjų
ir kitų darbuotojų neturi
kompiuterinio
raštingumo pradmenų.

Bus sudarytos
2019 m.
galimybės dalyvauti
kompiuterinio
raštingumo mokymuose
G. Petkevičaitės
viešojoje bibliotekoje ir
įstaigoje.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas ūkiui

Įstaigos veikloje
dalyvauja dažniausiai

Bus pateikta
informacija apie šeimos

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotoja

2. Plėtoti
Mokytojų tarybos
lopšelio-darželio posėdis
„Šeimos ir lopšelio-

2019 m.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui.

2019 m.
gruodžio

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

-

-

-

ir šeimos
partnerystę
ieškant
veiksmingų
bendradarbiavi
mo formų.

darželio inovatyvių
bendradarbiavimo
metodų paieškos
vaiko asmenybės
ugdymui(si)“.
Strateginio plano
2020-2022 m. ir
metinio plano 2020 m.
projekto aptarimas
Metodinės grupės
pasitarimas
„Tėvų įsitraukimas į
ugdymo(si) procesą“

aktyvūs tėvai. Didelė
dalis tėvų yra pasyvūs.

ir lopšelio-darželio
aktyvių, inovatyvių
bendradarbiavimo būdų
taikymą.

mėn.

ugdymui

Būtina ieškoti
patrauklių
bendradarbiavimo
būdų.

Bus pasidalinta
patirtimi, kaip įtraukti
šeimą į ugdymo(si)
procesą.

2019 m.
lapkričio
mėn.

Metodinės grupės
taryba,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

-

Šeimų įtraukimas į
ugdymo procesą.

Su tėvelių savanorių
pagalba
organizuojamos 2-3
veiklos per metus
kiekvienoje grupėje

Tėvų dalyvavimas
skatins vaikų
motyvaciją, teigiamai
veiks savivertę ir
pasitikėjimą savimi.

2019 m.

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

-

Kūrybinių darbų
parodų organizavimas

Organizuojamos 3-4
bendruomenės
kūrybinių darbų
parodos.

Sudaromos sąlygos
atsiskleisti šeimų
kūrybiškumui,
skatinama saviraiška.

2019 m.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

-

Tėvų informavimas
Vykdomi individualūs
apie vaikų pasiekimus. pokalbiai su tėvais

Tėvai susipažins su
vaikų pasiekimas

2019 m.

Grupių auklėtojai,
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

-

Susirinkimas būsimų
ugdytinių tėveliams.

Bus lengvesnė vaiko
adaptacija įstaigoje.

2019 m.
rugpjūčio
mėn.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,

-

Tėvai susipažins su
įstaiga, svarbia
informacija apie vaiko

auklėtojai

adaptaciją darželyje
Visuotinis tėvų
susirinkimas.

Tėvai susipažįsta su
įstaigos veiklos
ataskaita ir veiklos
gairėmis.

Tėvai bus supažindinti
su ikimokyklinio
ugdymo programa,
priešmokyklinio
ugdymo bendrąja
programa.

2019 m.
spalio mėn.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

-

Atvirų durų diena.
„IKT panaudojimas
ugdymo(si) procese“.

Tėvams trūksta
suvokimo apie
ugdomosios veiklos
organizavimą įstaigoje.

Tėvai geriau pažins
kasdieninę vaikų
veiklą, supras, kad gali
dalyvauti vaikų
ugdyme(si).

2019 m.
vasario
mėn.

Auklėtojai,
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

-

Tėvų informavimas
internetinėmis
priemonėmis.

Informacija talpinama
Tėvai sužinos apie
įstaigos interneto
ugdymą, renginius, ras
svetainėje, elektroninėje įvairių straipsnių.
sistemoje „Mūsų
darželis“.

2019 m.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

-

3.
Plėtoti Draugiško futboliuko
bendruomenės
turnyro organizavimas
veiklos
turinį
palaikant
glaudžius ryšius
su socialiniais
Bendradarbiavimas su
partneriais.
„Vyturio“
progimnazija.

Tradicinis
futboliuko
turnyras su lopšeliųdarželių
„Žilvinas“,
„Gintarėlis“, „Jūratė“
ugdytiniais.

Bus
populiarinamas 2019
futbolas,
stiprinama rugsėjo
draugystė ir sportinis mėn.
bendradarbiavimas.

Didžiausia
dalis Bus organizuoti
ugdytinių
pasirenka bendri renginiai
„Vyturio“
progimnaziją.

3-4 2019 m.

m. Nijolė
Kaminskienė

Priešmokyklinio
ugdymo pedagogai

20,00 Eur
Įstaigos
lėšos

-

Organizuoti
atvirą Renginys
Panevėžio Bus parodytos
veiklą „Informacinių miesto ikimokyklinių veiklos.
kompiuterinių
įstaigų pedagogams.
technologijų
integravimas
į
ugdymo(si) procesą.
Dalyvavimas plenere
„Gamtos spalvos“

Bendradarbiavimas su
Panevėžio lopšeliudarželiu „Puriena“.

Dalyvavimas Gamtos
mokyklos projekte
„Auginkime kartu“

Tęstinis projektas

Dalyvavimas
Panevėžio miesto
ikimokyklinių įstaigų
renginyje „Skiriu
Lietuvai“
Dalyvavimas
koncerte, skirtame
Pasaulinei Žemės
dienai paminėti .
Dalyvavimas
Vaikystės dienos
renginiuose

Lopšelio-darželio
ugdytiniai dalyvauja
miesto renginiuose.

Dalyvavimas miesto
šventėje – 516 –ajame

3-4 2019 m.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui.

-

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

10,00 Eur
įstaigos
lėšos

Plėtosime ugdytinių
kūrybiškumą kuriant
meninę kompoziciją,
kuri papuoš Laisvės
aikštę.
Vaikai gilins žinias apie
daržovių
auginimą,
tobulins
savo
gebėjimus.

2019 m.
rugsėjo
mėn.

Puoselėsime vaikų
pilietiškumą,
tautiškumą.

2019 m.
vasario
mėn.

R. Vilkienė

Koncertas vyks
Bus parengta ir
Panevėžio
parodyta meninė
bendruomenių rūmuose. programa.

2019 m.
kovo mėn.

R. Vilkienė
N. Čenienė

Vaikų gynimo dienos
paminėjimas įstaigoje ir
mieste.

Bus suteikta vaikams
džiugių emocijų

2019 m.
Birželio
mėn.

Įstaigos bendruomenė
anksčiau nedalyvavo

Bus suburta įstaigos
bendruomenė bendrai

2019 m.
rugsėjo

Meninio ugdymo
mokytoja,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Direktorius

2019
m. J. Urbutienė,
R. Ščiukienė
gegužės,
rugsėjo
mėn.

-

-

-

100,00
Eur

Panevėžio
gimtadienyje.
Meninio deklamavimo
konkursas „Mano
gimtinė“.

Dalyvavimas
Panevėžio miesto
ugdymo įstaigų
organizuojamuose
renginiuose
Konkurso „Eko mada
2019“ organizavimas.

Bendradarbiavimas
įgyvendinant projektą
„Mažieji
panevėžiečiai
ir
gamta“

miesto šventėje

veiklai.

mėn.

Renginys
organizuojamas
Panevėžio
ikimokyklinių įstaigų
ugdytiniais kartu su
Šiaurine biblioteka.
Dalyvaujama parodose,
konkursuose.

Bus skiepijama meilė
tėvynei, ugdoma
sceninė ir kalbos
kultūra.

2019-02-27

Tobulės vaikų
saviraiška,
kūrybiškumas.

2019 m.

Renginys skirtas
Europos atliekų
mažinimo savaitei,
kviečiami dalyvauti
Panevėžio
ikimokyklinio ugdymo
įstaigų ugdytiniai.

Bus ugdomas vaikų
kūrybiškumas,
skatinama sceninė
saviraiška. Plėtojamos
buitinių atliekų
rūšiavimo bei
panaudojimo kūrybai
idėjos.

2019 m.
lapkričio
mėn.

Bendradarbiaujama su
lopšeliais-darželiais
„Rūta“,
„Žilvinas“,
Panevėžio
r.
savivaldybės
viešąja
biblioteka.

Bus ugdomi atsakingi 2019 m.
piliečiai,
siekiantys
išsaugoti švarias ir
gražias
Panevėžio
žaliąsias erdves.

V. Smulkytė
R. Vilkienė
I. Komžienė
N. Kaminskienė

Įstaigos
lėšos
50,00 Eur
Įstaigos
lėšos

Auklėtojai,
priešmokyklinio
ugdymo pedagogai,
meninio ugdymo
mokytoja
Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

-

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

100,00
Eur
Įstaigos
lėšos

100,00
Eur
Projekto
lėšos

Joninių
šventės Pakviesime į šventę Vaikai bus supažindinti 2019
m. Meninio ugdymo 20,00 Eur
įstaigos
organizavimas
su lopšelio-darželio
su Joninių tradicijomis. birželio
mokytoja
lėšos
socialiniais

partneriais.

PRITARTA
Lopšelio-darželio tarybos
2018 m. gruodžio 3 d.
posėdžio protokolu Nr. 4

„Jūratė“ ugdytinius.

PRITARTA
Lopšelio-darželio „Dobilas“
mokytojų tarybos 2018 m. gruodžio 12 d.
posėdžio protokolu Nr. 6

mėn.

SUDERINTA
Lopšelio-darželio „Dobilas“
Darbo tarybos pirmininkė
Vita Dranseikienė
2018 m. gruodžio 12 d.

