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PANEVĖŽIO LOPŠELIS – DARŽELIS „NYKŠTUKAS“ 

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS  

1.  Panevėžio lopšelio – darželio ‚Nykštukas“ 2022 mokslo metų veiklos planas (toliau 

– planas) parengtas atsižvelgus į lopšelio–darželio 2020–2022 metų strateginį planą, 

bendruomenės,  tėvų, vaikų  poreikius. 

2.  Veiklos planu siekiama įgyvendinti valstybinę švietimo politiką, tenkinti 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) poreikius, racionaliai naudoti skirtus išteklius.  

3. Veiklos planą įgyvendina Panevėžio lopšelio – darželio „Nykštukas“ administracija, 

pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, vaikų maitinimo ir higienos specialistė, nepedagoginiai 

darbuotojai bei tėvai.  

II. 2021 METŲ VEIKLOS ANALIZĖ 

 Panevėžio lopšelis – darželis „Nykštukas“ – bendrosios paskirties lopšelis – darželis, 

kurio steigėjas Panevėžio miesto savivaldybė. Įstaigoje 2021 m. veikė 6 grupės: 2 lopšelio, 1 

priešmokyklinio ugdymo grupė, 3 grupės nuo 3 iki 7 metų. 2021 m. rugsėjo 1 d.  sąrašinis vaikų 

skaičius 102 vaikai, iš jų 29 vaikai turintys kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, kuriems buvo teikiama 

logopedo pagalba. Iš jų 2 ugdytiniai turintys didelius specialiuosius ugdymosi poreikius, 5 

ugdytiniai, turintys vidutinius specialiuosius ugdymosi poreikius. 2 ugdytiniams skirtas 

privalomas ikimokyklinis ugdymas,  įsisavintos lėšos ugdymo kokybei gerinti. 

 Lopšelyje darželyje dirbo 10 mokytojų. Iš jų 3 mokytojai turintys mokytojo 

kvalifikaciją, 5 – mokytojai metodininkai, 2 – vyresniojo mokytojo, kvalifikaciją turintys 

mokytojai. 1 logopedė, 1 meninio ugdymo mokytoja, 1 spec. pedagogė.  

  Lopšelio–darželio „Nykštukas“ veikla buvo organizuojama atsižvelgiant į 

strateginius įstaigos tikslus, uždavinius ir numatytas priemones jų įgyvendinimui. 

Ikimokyklinis ugdymas(is) organizuojamas vadovaujantis lopšelio-darželio direktoriaus 2018 m. 

birželio 18 d. įsakymu Nr.1323-V patvirtinta Ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikams 

darželyje turi būti gera „Čia ir dabar“. Priešmokyklinis ugdymas(is) organizuojamas vadovaujantis 

Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa. 



2021 m. veiklos plano įgyvendinimui išsikeltas strateginis tikslas: teikti šiuolaikišką, 

kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, leidžiantį atsiskleisti vaiko individualumui, 

kūrybiškumui, socialumui, kuriant aukštą šeimos ir įstaigos bendravimo ir bendradarbiavimo 

kultūrą, sudarant prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymui(si) mokykloje. 

Tikslui pasiekti numatyti uždaviniai:  

1. Siekti nuolatinio profesinio tobulėjimo ir kūrybiškumo, aktyvinti mokymosi visą 

gyvenimą įgyvendinimą; 

2.Kurti modernią, saugią, kūrybiškumą skatinančią ir sveiką vaikų ugdymosi 

aplinką; 

3.Siekti, kad ugdymas atitiktų mokymo standartus, paremtus kompetencijų 

stiprinimui, individualių poreikių tenkinimu, įvairiapusiu lavinimu, inovatyvių ugdymo(si) 

metodų taikymu. 

Įgyvendinant pirmą uždavinį buvo pravesti mokytojų tarybos posėdžiai: „Ugdomosios veiklos 

refleksijos svarba pedagogo darbe bei atsispindėjimas elektroniniame dienyne“, „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo vaikų vertinimo rezultatų aptarimas. Vaikų pažangos vertinimo rezultatų 

taikymas ugdymo proceso tobulinimui.“,  Siekiant įgyvendinti šį uždavinį, parengti aprašai ir 

tvarkos: Panevėžio lopšelio-darželio „Nykštukas“ darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo 

politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas direktoriaus įsakymu 2021 m. rugpjūčio 31 d. 

įsakymu Nr. V-86-I, Panevėžio lopšelio-darželio elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai, 

patvirtinti direktoriaus įsakymu 2021 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr.V-67-I. 

Lopšelio-darželio „Nykštukas“ mokytojai aktyviai dalyvavo ilgalaikėje 72 val. 

akredituotoje Besimokančių darželių tinklo programoje, kurioje visus metus kėlė kvalifikaciją, 

tobulėjo ir bendradarbiavo su visos Respublikos pedagogais. Po seminarų vyko pedagoginės 

diskusijos, gerosios patirties sklaida įstaigoje. Sudarytos sąlygos darbuotojų kvalifikaciniam 

tobulėjimui nuotoliniu būdu - įsigijome metinę narystę ikimokyklinis .lt - mokytojų veiklų 

planavimas. Mokytojai išklausė Panevėžio kolegijos dėstytojos seminarą „Planavimas ir 

refleksija“. 2021 m. rugsėjo 16 d. sudaryta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos teniso sąjunga“, 

kurios tikslas – kelti mokytojo fizinio aktyvumo  kompetenciją. Mokytojai dalyvavo ir dalinosi 

gerąja darbo patirtimi Respublikinėje lopšelių-darželių „Nykštukas“ sambūrio „Po Nykštuko 

kepure“ metodinėje- praktinėje konferencijoje „Nykštukų“ idėjos ir patirtys“. Skaitė pranešimus 

„Pedagogų patirtys ugdant aktyvų, sveiką ir empatišką vaiką“, vadovaujantis Valstybės švietimo 

2013-2022 metų strategijos trečiuoju tikslu – „pasiekti tokį pedagoginių bendruomenių lygį, kai 

dauguma sudaro apmąstantys, nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys profesionalūs 

mokytojai ir dėstytojai“ atkreipiant didelį dėmesį į pedagogų profesijos kompetencijos tobulinimą, 

bendradarbiaujant su lopšeliu–darželiu „Vaikystė“ parengėme Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų 



ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų 

kvalifikacijos tobulinimo programą „Ugdymo proceso organizavimas ir komunikacija 

ikimokyklinio ugdymo mokykloje“. Mokytojai nuosekliai ir tikslingai kėlė dalykines bei 

metodines veiklos tobulinimo, profesines kompetencijas. Viena lopšelio-darželio mokytoja 

atestavosi ir sėkmingai įgijo mokytojo-metodininko kvalifikacinę kategoriją. Priešmokyklinės 

grupės mokytojai savo darbe sėkmingai taiko naujus ugdymo metodus, ugdymo procesą 

organizuoja naudodami IKT technologijas (planšetes, multimedia).  

Siekiant darbuotojų kompiuterinio raštingumo tobulinimo, lopšelis-darželis plečia 

kompiuterių bazę. IKT bazė nuolat atnaujinama. Įstaigoje turime 14 kompiuterių, iš jų 9 skirti 

pedagogams, 5 administracijos darbuotojams. Yra vienas projektorius, dvi planšetės, du 

laminavimo aparatai. Nepedagoginiai darbuotojai mokosi naudotis informacija elektroniniame 

dienyne. 99 procentai tėvų (globėjų) naudojasi elektroniniu dienynu „Mūsų darželis“. Nuosekliai 

vykdoma Mokytojų tarybos veikla. 

Lopšelio-darželio mokytojai dalyvavo organizuotame „Vaikų gildija“ inicijuotoje 

akcijoje „Vaikų gildijos žiedai“, Respublikiniame ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo 

įstaigų „Nykštukas“ kūrybiniame  projekte, respublikiniame projekte „Draugystės Nykštukas“, 

„Linksmosios kojinaitės“. 

Įgyvendinant antrąjį uždavinį, buvo kuriama HN reikalavimus atitinkanti ugdymo(si) aplinka. 

Parengti edukacinių erdvių (lauko pavėsinių) konkurso nuostatai, patvirtinti direktoriaus įsakymu 

ĮSAK Nr.V-55 2021-04-01.Konkurso tikslas-aktyvinti edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybiškumą 

jų naudojimą ugdymo(si) procese, įtraukiant į veiklas visą bendruomenę. Kad vaikas augtų orus, 

smalsus, bendraujantis, sveikas, kuriantis, sėkmingai besiugdantis didelį dėmesį skyrėme 

edukacinių lauko erdvių atnaujinimui: įrengtas STEAM lauko stalas, šaškių ir šachmatų lenta 

vaikų kūrybiškumo, tyrinėjimo sritims ugdyti. Koridoriuje įrengtos sensomotorinės edukacinės 

zonos. Įstaiga dalyvauja vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų 

ugdymo įstaigose programoje, kurios dėka MB AMBORA lopšelio-darželio kieme pasodino 

obelaičių sodinukų. Darželio tarybos ir vieno iš tėvelių nuoseklaus darbo dėka lopšelio-darželio 

teritorijoje įkurtas modernus alpiunariumas. Aktyviai bendruomenė įsitraukė į akciją „Kurkime 

gražią ir jaukią aplinką“. Tėvelių ir bendruomenės dėka vaikams buvo sukurta Kalėdinė ir 

Velykinė pasaka kieme. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos įtraukdamos tėvus 

organizavo pramogą „Šviečiantys moliūgai“. Tėvai dalyvavo talkoje surenkant grupės vaikų 

rankšluostines. 

 Daug dėmesio skirta bendravimui ir bendradarbiavimui su šeima, užtikrinant 

sklandų ir kokybišką ugdymą, geranorišką šeimos ir lopšelio-darželio pedagogų 

bendradarbiavimą, atsižvelgiant į turimas IKT priemones, galimybes ir šeimos poreikius. 



Lopšelio-darželio ugdytinių tėvai aktyviai įsijungė į Panevėžio visuomenės sveikatos centro 

programą „Neįtikėtini metai“. „Neįtikėtinų metų bazinė programa ikimokyklinio amžiaus vaikų 

tėvams“ (angl. Incredible Years Preschool Basic Parent Program) skirta tėvams, įtėviams ir 

globėjams, auginantiems 3–6 m. amžiaus vaikus. Sukurta Panevėžio lopšelio-darželio 

„Nykštukas“ facebook grupė. 

Sėkmingai dirbo lopšelyje-darželyje veikianti Vaiko gerovės komisija, kuri rūpinosi 

Prevencinės programos įgyvendinimu. Teikė pagalbą padidintos rizikos šeimoms. Vykdė 

pedagogų ir šeimos bendradarbiavimo, smurto ir patyčių tarp vaikų prevenciją. Visi lopšelio-

darželio ugdytiniai apdrausti GJENSIDIGE asmeniniu draudimu. Ikimokyklinio ugdymo mokykla 

antrus metus dalyvauja sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo projekte „Sveikatiada“. Stiprinome 

vaikų sveikatą, propagavome aktyvų laiko praleidimą dalyvaudami fizinį aktyvumą skatinančiame 

projekte-iniciatyvoje „Lietuvos nykštukų bėgynės 2021. Pagauk Kalėdas“, akcijoje „Europos 

judrumo savaitė“. Vykdant Lietuvos higienos norma HN75:2016 „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos reikalavimai nuostatas 

suremontuoti dviejų grupių tualetai, bendras tualetas įrengtos naujos sieninės spintos, dušas. 

Sėkmingai įgyvendinama Neigiamų socialinių veiksmų prevencijos programa. 

Parengti lopšelio-darželio „Nykštukas“ vaikų kūrybinių darbų nuotraukų virtualios parodos 

„Savaitė be patyčių“ projekto su socialiniais partneriais nuostatai patvirtinti direktoriaus įsakymu 

Nr.V-39 2021-02-17. Mokytojai, vaikai, tėvai dalyvavo Panevėžio gamtos mokyklos ekologinėje- 

edukacinėje akcijoje „Rudens kraitelė 2021“. 

Įgyvendinant trečiąjį uždavinį didelį dėmesį skyrėme ugdymo kokybei, bendravimui ir 

bendradarbiavimui. Parengtas Pedagoginės veiklos priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos 

aprašas  patvirtintas direktoriaus įsakymu Nr.V-116 2021-11-08. Ugdytinių pasiekimai ir pažanga 

vertinami vadovaujantis Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos. Didelį dėmesį skyrėme tęstiniam projektui „Vaikų 

pažinimo kompetencijos ugdymas gamtinėje edukacinėje erdvėje“ basų kojų tako užpildymui. Į šį 

projektą buvo įtraukta visa lopšelio-darželio bendruomenė. Organizuota Rugsėjo 1 d. šventė 

bendruomenei-animatoriaus viešnagė įstaigoje. Priešmokyklinės grupės mokytojos ir vaikai 

dalyvavo pirmą kartą Panevėžyje organizuotoje iniciatyvoje DUOday. DUOday – tai diena, kai 

įstaiga atveria duris žmonėms su negalia. Priešmokyklinės grupės mokytojai vieną kartą į mėnesį 

su vaikais vyksta į neformalaus švietimo centrą „RoboLabas“. Vaikai mokosi reikšti savo 

kūrybiškumą ir bendradarbiauti. Žaisdami ugdosi socialinius, emocinius ir pažintinius gebėjimus. 

Logopedė organizavo kalbinę viktoriną „Mes smalsūs, gudrūs, išradingi“. Ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja organizavo projektą „Šviečiantys sniego kamuoliai“ į kurį aktyviai įsitraukė 47 

ugdytinių tėvai. Vaikai apdovanoti paskatinamosiomis dovanėlėmis, o tėvai padėkomis už glaudų 



bendradarbiavimą, gražias iniciatyvas, už Kalėdinius šviečiančius kamuolius ir Kalėdinę pasaką 

vaikams ir visai bendruomenei. Organizuotas projektas „Velykinis medis“.  Socialiniai partneriai 

- Muzikos mokyklos ugdytiniai ir jų mokytojai supažindino mūsų įstaigos "Ežiukų" ir "Kiškių" 

grupių vaikus su sintezatoriumi. Įstaigos mokytojai dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Tolerancijos 

miestas“, Europos atliekų mažinimo savaitės renginyje, Respublikinėje priešmokyklinio amžiaus 

vaikų kūrybinių darbų parodoje „Pasakų knygelės viršelis“, „Ritmuoju, dainuoju, raiškius žodelius 

dėlioju“, „Mažųjų Velykos“, „Draugystės Nykštukai“, „Mano pasakos herojus“, vaikams 

turintiems spec. poreikių projekte „Z-Ž ištark mus aiškiai“. Socialinių partnerių kūrybinių darbų 

parodoje „Čiulbėkit paukšteliai mylimoj šalelėj“, „Užgavėnių kaukių puota“. 

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Panevėžio lopšeliu-darželiu „Vaikyste“, „Varpeliu“, 

Jaunimo dienos centru. Pasirašytos neformalaus vaikų ugdymo sutartys su VŠĮ Aukštaitijos 

krepšinio mokykla,  VŠĮ futbolo klubas „Aukštaitija“.  

Iš 1,2 % GPM paramos lėšų atnaujintas sporto inventorius. Darželio išteklių 

naudojimas yra racionalus ir efektyvus, siekiama kuo tikslingiau panaudoti biudžeto ir mokinio 

krepšelio lėšas. 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

Įstaigos veikla nuosekli, demokratiška, ieškanti 

naujovių 

Lėšų stygius ugdymo proceso modernizavimui 

Kuriamos ir puoselėjamos savitos tradicijos, 

kuriomis rūpinasi dauguma bendruomenės 

narių. 

Menka psichologinė ir socialinė pagalba 

vaikams turintiems specialiųjų poreikių ar 

elgesio sutrikimų  

Įgyvendindami ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas, pedagogai 

kūrybiškai modeliuoja ugdymo turinį, diegia 

naujoves 

Reikalinga lopšelio – darželio modernizacija ir 

renovacija 

Atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa 

„Daželyje turi būti gera „Čia ir dabar“ pagal 

vaikų pasiekimų aprašą 

Gaunamas finansavimas neatitinka įstaigos 

poreikių (remontui) 

Aiškiai apibrėžtos įstaigos savivaldos institucijų 

funkcijos 

Reikalingas lauko aikštelių atnaujinimas  

Teikiama kvalifikuota logopedo ir specialiojo 

pedagogo pagalba šalinant kalbos ir kitus 

komunikacijos sutrikimus 

Bendravimo kultūros, bendradarbiavimo ir 

savitarpio supratimo, kolegialumo stoka 

Moderni virtuvės įranga  

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

Gerosios patirties sklaida bendruomenėje ir 

visuomenėje 

Dėl didelio užimtumo ugdytinių tėvai vis 

mažiau laiko skiria savo vaikams 

Stiprinti ir plėsti įstaigos ryšius su kitomis 

institucijomis ir socialiniais partneriai 

organizuojant šeimų pedagoginį švietimą 

Socialinės rizikos, socialiai remtinų šeimų, 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų 

didėjimas ir reikiamų specialistų stoka 

(psichologo, judesio korekcijos specialisto, 

socialinio pedagogo) 

1,2% tėvų ir bendruomenės narių labdarai 

skiriamų lėšų panaudojimas darželio 

inventoriaus atnaujinimui  

Prastėja vaikų sveikata (alergija, elgesio, 

valgymo sutrikimai) 

Nuolatinės pedagogų ir įstaigos specialistų 

konsultacijos 

Blogėjanti pastatų būklė ir lėti renovacijos 

tempai vis labiau neatitinka didėjančių Europos 

Sąjungos reikalavimų. 



Efektyviai naudojant gaunamas lėšas, kurti 

funkcionalias edukacines aplinkas, turtinti ir 

atnaujinti įstaigos vidaus ir išorės aplinką  

 

 

III. VEIKLOS PROGRAMOS  TIKSLAS 

Teikti šiuolaikišką, kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, leidžiantį 

atsiskleisti vaiko individualumui, kūrybiškumui, socialumui, kuriant aukštą šeimos ir įstaigos 

bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą, sudarant prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymui(si) 

mokykloje. 

IV. VEIKLOS PROGRAMOS UŽDAVINIAI 

1. Siekti nuolatinio profesinio tobulėjimo ir kūrybiškumo, aktyvinti mokymosi visą gyvenimą 

įgyvendinimą. 

2. Kurti modernią, saugią, kūrybiškumą skatinančią ir sveiką vaikų ugdymosi aplinką. 

3. Siekti, kad ugdymas atitiktų mokymo standartus, paremtus kompetencijų stiprinimu, 

individualių poreikių tenkinimu, įvairiapusiu lavinimu, inovatyvių ugdymo(si) metodų 

taikymu. 

 

IV. 2022 METŲ VEIKLOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ REALIZAVIMO PLANAS 

 

1.Siekti nuolatinio profesinio tobulėjimo ir kūrybiškumo, aktyvinti mokymosi visą gyvenimą 

įgyvendinimą. 

Priemonės  Numatomas 

rezultatas 

Vykdytojai  Įvykdymo 

laikas 

Ištekliai  

Mokytojų tarybos 

posėdžiai: 

1.1. Mokytojų 

profesinio 

tobulinimo poreikis 

1.2. Mokytojų 

metodinių veiklų 

gairės 2022 m. 

 

Numatysime 

pedagogų 

kvalifikacijos 

tobulinimo plano 

prioritetus. 

Mokytojai pristatys 

savo ir susipažins su 

kolegų metodinėmis 

veiklomis. Išryškės 

inovatyvių idėjų ir 

bendradarbiavimo 

svarba ugdymo 

procesui 

įgyvendinti.  

 

Direktorė, dir.pav 

ugdymui, 

pedagogai. 

 

2022-02 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 



1.3.Įtraukusis  ugdymas 

– kiekvieno vaiko 

pažangai 

1.4.Priešmokyklinio 

ugdymo programos ir 

ikimokyklinio ugdymo 

programos dermė 

Pedagogai pagilins 

žinias apie 

specialiųjų poreikių 

vaikų ugdymą ir į 

kiekvieno vaiko 

pažangą nukreiptą 

ugdymą 

Direktorė, dir. pav. 

ugdymui, 

pedagogai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

2022-04 Žmogiškieji 

ištekliai 

1.5.Vaiko gerovės 

komisijos darbo 

ataskaita už 2021-2022 

m. m.  

 

Veiklos plano 2022-

2023 m. m. sudarymas 

Laiku ir tinkamai 

suteikta švietimo 

pagalba specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

vaikams 

 

Vaiko gerovės 

komisija  

 

 

2022-06 

 

 

 

2022-09 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

1.6.Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo vaikų 

vertinimo rezultatų 

aptarimas 

Vaikų pažangos 

vertinimo rezultatų 

taikymas ugdymo 

proceso tobulinimui 

Veiklos rezultatų 

įgyvendinimo ir 

vertinimo analizė 

numatant sėkmingą 

perspektyvą 

ateičiai. 

Ugdymo 

planavimas 

remiantis vertinimo 

rezultatais. 

Direktorė, dir. pav. 

ugdymui, 

pedagogai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

2022-06 

2022-10 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 1.7.Įstaigos veiklos 

ataskaita už  2022 m.m. 

1.8.Darbo grupės 2022- 

2023  m.m. 

ikimokyklinio ugdymo 

mokyklos 

priešmokyklinio 

ugdymo planui sudaryti 

Atestacinės darbo 

grupės sudarymas 

atestacijos programos 

rengimui. 

Prioritetinių sričių 

numatymas. 

 

Sudarytos darbo 

grupės. 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorė, dir.pav 

ugdymui, 

pedagogai, 

švietimo pagalbos 

specialistai  

2022-12 Žmogiškieji 

ištekliai 

1.9. Pedagogų metinės 

veiklos vertinimas.  

Darbo grupės 2023 m. 

metinės veiklos plano 

sudarymui 

Pedagogų refleksija, 

prioritetų 

nusistatymas 

kvalifikacijos 

kėlimui, veiklos 

tobulinimui. 

Direktorė, dir.pav 

ugdymui, 

pedagogai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

2022-06 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 



Darbo grupės 2023-

2025 m. strateginio 

veiklos plano sudarymui 

Sudarytos darbo 

grupės. 

1.10.Pedagogų 

kvalifikacijos 

tobulinimas 

seminaruose, 

mokymuose 

Kvalifikacijos 

tobulinimo 

seminarai suteiks 

konkrečius įrankius 

ir strategijas, kaip 

įveikti vis 

didėjančius iššūkius 

pedagogo darbe 

Direktorė, dir.pav 

ugdymui, 

pedagogai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

2022 m. Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Pedagoginės 

diskusijos: 

 

    

1.11..Mokymuose 

„Ugdymo proceso 

organizavimas ir 

komunikacija 

ikimokyklinio ugdymo 

mokykloje" įgytų žinių 

ir kompetencijų 

pritaikymo darbe 

galimybės  

Pedagogų 

refleksijos, idėjų 

sklaida kokybiškam 

ugdymui 

 

Direktorė, dir.pav 

ugdymui, 

pedagogai. 

 

2022-02 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

1.12.Gerosios patirties 

sklaida įstaigoje  

„Ugdymo priemonės“ 

Pedagogų 

kūrybiškumas, idėjų 

sklaida kokybiškam 

ugdymui 

Direktorė, dir.pav 

pedagogai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

2022-05  Žmogiškieji 

ištekliai 

1.13.Besimokančių 

darželių tinklo projektas 

„STEAM“ 

Pedagogų 

refleksijos, idėjų 

sklaida kokybiškam 

ugdymui 

Direktorė, dir.pav 

ugdymui, 

pedagogai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

Visus 

metus  

Žmogiškieji 

ištekliai, 

biudžeto 

lėšos 

1.14.Lietuvos teniso 

sąjungos mokymų 

gerosios patirties 

sklaida kolegoms 

Mokytojų fizinio 

aktyvumo 

kompetencijos 

gilinimas  

 

D.Skaburskienė, 

pedagogai 

2022-06 Žmogiškieji 

ištekliai 

 

1.15.Pamoka 13 klasei 

įstaigos bendruomenei 

Gerosios patirties 

sklaida, mokytojų 

kompetencijų 

tobulinimas  

A.Cucėnienė 

Pedagogai 
2022-06 Žmogiškieji 

ištekliai 

 

2. Kurti modernią, saugią, kūrybiškumą skatinančią ir sveiką vaikų ugdymosi aplinką 

2.1. Administracijos 

padalinių veiklos 

planavimas 

Saugi, moderni, 

kūrybiškumą 

skatinanti, sveika 

ugdymosi aplinka 

Direkt.pavaduotoja 

ugdymui, 

buhalterė, ūkvedė, 

vaikų higienos ir 

Visus 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 



maitinimo 

specialistė 

2.2. Vaiko gebėjimų 

aptarimas su tėvais, jų 

konsultavimas, 

nukreipimas 

Pagalba šeimai  Pedagogai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

Visus 

metus  

Žmogiškieji 

ištekliai 

2.3.Prevencinės 

programos 

įgyvendinimas pagal 

planą 

Privalomojo 

ikimokyklinio ugdymo 

skyrimas ir pagalba 

padidintos rizikos 

šeimoms. 

Glaudus 

bendradarbiavimas 

su šeima, vaikų 

saugumo ir 

kokybiško 

ugdymosi 

užtikrinimas, 

ugdymo 

prieinamumo 

gerinimas 

 

Direktorė, dir.pav 

ugdymui, 

pedagogai 

Visus 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2.4.Lopšelio – darželio 

tarybos veikla pagal 

planą. 

Darbo sąlygų 

gerinimas, 

darbuotojų 

motyvacija  

Darželio taryba  Visus 

metus  

Žmogiškieji 

ištekliai 

2.5. Akcija  

bendruomenei 

„Kurkime gražią ir 

jaukią aplinką“. 

Aplinkos kūrimas  Lopšelio – darželio 

bendruomenė, 

tėveliai, pedagogai 

2022-04  Talka, 

žmogiškieji 

ištekliai 

2.6. Tėvų 

savanoriavimas 

grupėse, išvykose, 

įtraukimas į saugios 

aplinkos kūrimą. 

 

Bendravimas ir 

bendradarbiavimas 

su tėvais 

Lopšelio – darželio 

bendruomenė, 

tėveliai 

Visus 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2.7.Visuotinis tėvų 

susirinkimas 

Tėvų lūkesčių 

tenkinimas 

Direktorė, dir.pav 

ugdymui, 

pedagogai, 

mokytojai 

2022-10 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2.8.Dalyvauti 

neformaliuose 

renginiuose – 

vakaronėse su tėvais, 

šventėse, ekskursijose. 

Tėvų įtraukimas į 

projektus. 

Dalyvauti papildomo 

ugdymo būreliuose 

Ugdysis vaikų 

kūrybiškumas, 

bendravimas, 

bendradarbiavimas 

su tėvais, pozityvių 

emocijų patyrimas  

Pedagogai, tėvai, 

kiti specialistai 

Visus 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 



2.9. Lauko pavėsinių 

pritaikymas STEAM 

ugdymui  

Vaikų konstravimo 

įgūdžių patirtinio, ir 

probleminio 

mąstymo ugdymas  

Direktorė, dir.pav 

ugdymui, 

pedagogai 

2022 m. II 

pusmetis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2.10. Dalyvavimas 

edukacinėse 

programose 

Bendradarbiavimas 

su Kraštotyros 

muziejumi, Dailės 

galerija, Moksleivių 

namais, 

G.Petkevičaitės-

Bitės viešoji 

biblioteka ir kt. 

Pedagogai 2022 m. Mokinio 

krepšelio 

lėšos. 

2.11. Projektas „Saugios 

ir kūrybiškumą 

skatinančios aplinkos 

kūrimas ankstyvojo 

amžiaus grupėje “ 

Pritaikyta, sukurta 

saugi bei 

kūrybiškumą 

skatinanti aplinka 

grupės vaikams  

D.Jasiūnienė 2022 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

2.12. Iniciatyva su 

tėvais: „Kalėdinis 

stebuklas“ 

Bendruomenė  

kurianti kūrybišką, 

estetišką aplinką 

įstaigos kieme 

V. Sandulienė 

G. Anužienė 

S. Jatulienė 

2022-11 Žmogiškieji 

ištekliai, 

mok. 

krepšelio 

lėšos 

3.Siekti, kad ugdymas atitiktų mokymo standartus, paremtus kompetencijų stiprinimu, 

individualių poreikių tenkinimu, įvairiapusiu lavinimu, inovatyvių ugdymo(si) metodų 

taikymu 

3.1. Virtuali kūrybinių 

darbų paroda „Velykų 

atvirukai“ 

Vaikų saviraiškos 

ugdymas, gerosios 

patirties sklaida su 

socialiniais 

partneriais  

D. Jasiūnienė, 

I.Simsonaitė 

2022-04 Žmogiškieji 

ištekliai 

3.2. Projektas „Saugok 

ir globok mažesnį 

draugą“ 

Vaikų saviraiškos 

ugdymas, 

bendravimas 

tarpusavyje 

D.Jasiūnienė, 

I.Simsonaitė 

2022-03 Žmogiškieji 

ištekliai 

3.3. Projektas 

,,Kalėdinės eglutės“ 

Vaikų saviraiškos 

ugdymas 

bendradarbiavimas 

su šeima 

V.Apeikienė, 

I.Simsonaitė 

2022-12 Žmogiškieji 

ištekliai 

3.4. Bendri projektai su 

socialiniais partneriais  

Gerosios patirties 

sklaida 

Direktorė, dir.pav 

ugdymui, 

pedagogai, 

socialiniai 

partneriai 

Visus 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 



3.5. Akcija ,,Europos 

judrumo savaitei 

paminėti“ 

Vaikų fizinio 

ugdymo 

įgyvendinimas 

I.Simsonaitė, 

V.Apeikienė 

2022-09 Žmogiškieji 

ištekliai 

3.6. Projektas 

,,Sveikatiada“ 

Vaikų sveikos 

mitybos ir fizinio 

aktyvumo 

įgyvendinimas  

I. Simsonaitė, 

V. Apeikienė 

Visus 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

3.7.  Kalbinė viktorina: 

,, Mes smalsūs, gudrūs, 

išradingi“ 

Vaikų kalbinių 

įgūdžių ugdymas 

A.Cucėnienė 

I.Simsonaitė 

2022-02 Žmogiškieji 

ištekliai 

3.8.Projektinė veikla 

teatro dienai minėti  

,,Seku, seku pasaką“ 

Vaikų saviraiškos, 

meninių gebėjimų, 

kalbinių įgūdžių 

ugdymas 

D. 

Skaburskienė 

A.Cucėnienė 

2022-03  Žmogiškieji 

ištekliai 

3.9. Projektinė veikla 

,,Vaikai be pasakų 

neauga” 

Vaikų saviraiškos 

ugdymas, gerosios 

patirties sklaida su 

socialiniais 

partneriais  

 

D. Skaburskienė 

S. Jatulienė 

B.Karzaitė-Živelė 

2022-04 Žmogiškieji 

ištekliai 

3.10. Specialistų 

bendradarbiavimo 

projektas „Smagu 

kalbėti“ 

Vaikų kalbinių 

įgūdžių ugdymas 

 

A. Cucėnienė 

D. Kuzmienė 

2022-04 Žmogiškieji 

ištekliai 

3.11. Ugdomosios 

veiklos  „RoboLabas“ 

centre 

Vaikų konstravimo 

įgūdžių ir 

probleminio 

mąstymo ugdymas  

Priešmokyklinės 

gr. pedagogai 

Visus 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

3.12. Tėvų (globėjų) 

švietimo organizavimas 

Tėvai aktyviau 

įsitrauks į vaikų 

ugdymo klausimus, 

domėsis tiek 

procesu, tiek 

pasiekimais. Gebės 

prisidėti siekiant 

asmeninės vaiko 

pažangos 

Direktorė, dir.pav 

ugdymui, 

pedagogai 

2022 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

 

PRITARTA 

Lopšelio – darželio taryboje 

Protokolas Nr. 9 

2021-12-16 

SUDERINTA 

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos  

Švietimo skyriaus vedėjas  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAIKŲ SAVIRAIŠKOS IR KŪRYBIŠKUMO UGDYMO ORGANIZAVIMAS  

(plano priedas Nr. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VAIKŲ SAVIRAIŠKOS IR KŪRYBIŠKUMO UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

Eil. 

Nr.  

Informacija  

(renginio 

pavadinimas) 

Data, laikas Vieta  Dalyviai  Atsakingi  

1.  Atsisveikinimas su 

eglute „Trys 

Karaliai“ 

2022-01-06 Darželis Vaikai, 

pedagogai 

D. Skaburskienė 

V. Noreikienė 

V. Apeikienė 

B.Karzaitė- Živelė 

2. Akcija ,,Atmintis 

gyva, nes liudija". 

2022-01-13 Grupė  Vaikai, 

pedagogai 

Visi pedagogai 

3. Vasario 16-toji  

„Mano gimtinė 

Lietuva !  

2022-02-15 Darželis Vaikai, 

pedagogai 

B.Karzaitė- Živelė 

4. „Nykštuko“ 

gimtadienis  

2022-02 Darželis Vaikai, tėvai, 

bendruomenė 

B.Karzaitė- Živelė 

 D. Jasiūnienė 

I. Simsonaitė 

V. Apeikienė 

5. Užgavėnės  2022-03-01 Kiemas Vaikai, 

pedagogai 

S. Jatulienė 

G. Anužienė 

B.Karzaitė- Živelė 

6. „Kaziuko mugė“  2022-03-04 Darželis Vaikai, 

pedagogai 

G. Anužienė 

S. Jatulienė 

 

7. Rytmetis Žemės 

dienai „Žemė yra 

visų planeta“  

2022-03-20 Darželis Vaikai, 

pedagogai 

V. Noreikienė 

 

8. Vaikų Velykėlės 2022-04-05 Darželis Vaikai, 

pedagogai 

S. Kuraitienė 

V. Sandulienė 

9. „Šeimos savaitė“ 2022-05 Grupė Vaikai, 

Pedagogai, 

tėvai 

Visi pedagogai 

10. Lik sveikas, 

darželi! 

2022-05 Išvyka Vaikai, tėvai  S. Jatulienė 

D. Skaburskienė 

B.Karzaitė- Živelė 



11. Sveika vasara 2022-06-01 Kiemas  Vaikai, 

pedagogai 

V.Apeikienė 

I. Simsonaitė 

B.Karzaitė- Živelė 

12. ,,Į darželį aš einu ir 

turiu ten daug 

draugų“ 

2022-09-01 Kiemas  Vaikai, 

pedagogai 

B.Karzaitė- Živelė 

Pedagogai 

13. „Moliūgėlio 

šventė“ 

 

2022-10-30 Salė  Vaikai, tėvai  B.Karzaitė- Živelė 

V. Apeikienė 

I. Simsonaitė 

 

14. „Eglutės įžiebimo 

šventė“ 

2022-12 Kiemas Vaikai, tėvai, 

bendruomenė 

B.Karzaitė- Živelė 

V. Noreikienė 

D. Skaburskienė 

15. Kalėdiniai 

renginiai: ,,Kalėdos 

beldžiasi vėlei“ 

2022-12 Salė Vaikai, tėvai, 

pedagogai 

Visi pedagogai 

16. Netradicinės 

dienos 

„Burbulų savaitė“ 

2022 -06-15 

2022-06-19 

Kiemas  Vaikai, 

pedagogai 

Visi pedagogai 

17. „Vandens savaitė“ 2022-07-13 

2022-07-17 

Kiemas Vaikai, 

pedagogai 

Visi pedagogai 

18. „Purvo savaitė“ 2022-08-10 

2022-08-14 

Kiemas Vaikai, 

pedagogai 

Visi pedagogai 

19. Akcija „Dovanok 

knygą darželiui“ 
2022-02-14 Grupė  Vaikai, 

bendruomenė 

 tėvai 

Pedagogai, dir.pav. 

ugdymui 

20. 

 

Pasaulinės Dauno 

sindromo dienos 

paminėjimas 

2022-03-21 Grupė Vaikai, 

pedagogai  

Pedagogai 

21. Tarptautinės šokio 

dienos minėjimas. 

2022-04-29 Salė,  

kiemas 

Vaikai Pedagogai 

22. „Pyragų diena“ 2022-11-06 Grupė Vaikai, 

pedagogai 

Pedagogai 



23. Veiklos paminėti 

„Tolerancijos 

dieną“ 

2002-11-16 Grupė Vaikai Pedagogai 

24. Parodos lopšelio – 

darželio 

koridoriuje. 

Parodos temą 

renkasi atsakingas 

pedagogas 

rengiantis parodą 

 

Sausis/ 

Vasaris 

Kovas 

Balandis  

Gegužė  

Birželis  

Liepa  

Rugpjūtis  

Rugsėjis  

Spalis 

Lapkritis  

Gruodis 

Darželio 

koridorius 

Vaikai  I.Simsonaitė 

 

D. Jasiūnienė 

V.Apeikienė 

 S.Jatulienė 

V.Noreikienė 

I.Kraujalienė 

S.Kuraitienė 

D. Skaburskienė  

G. Anužienė 

V.Sandulienė 

I.Kraujalienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


