
 

PATVIRTINTA 

Panevėžio lopšelio-darželio 

„Nykštukas“ direktoriaus  

2022 m. rugsėjo 26 d. 

įsakymu Nr. V-136-I 

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,NYKŠTUKAS“ 2022–2024 METŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 

TURINIO ATNAUJINIMO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

Tikslas – pasiruošti sėkmingam priešmokyklinio ugdymo turinio atnaujinimo  (toliau – PUTA) įgyvendinimui lopšelyje-darželyje 

,,Nykštukas“. 

Uždaviniai: 

1. Situacijos įsivertinimas mokykloje. 

2. Sudaryti palankias sąlygas PUTA diegimui. 

3. Organizuoti PUTA proceso veiklų sklaidą įstaigoje. 

4. Vykdyti pasiruošimo proceso stebėseną. 

Eilės 

Nr. 

Priemonės Terminas Ištekliai Atsakingi 

asmenys 

Laukiamas rezultatas 

1. Situacijos įsivertinimas mokykloje 

1.1. 

 

Suburti atnaujinto priešmokyklinio 

ugdymo turinio įgyvendinimo ir 

koordinavimo komandą. 

 

Iki 2022 

m. rugsėjo 

30 d. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius 

 

Direktoriaus įsakymu patvirtinta 

PUTA komanda. Susitarta dėl 

strateginių veikimo  krypčių, 

susijusių su PUTA įgyvendinimu. 

1.2. 

 

Situacijos įsivertinimas, siekiant 

išsiaiškinti mokytojų požiūrį į 

atnaujintą ugdymo turinį, bendrąsias 

kompetencijas, kvalifikacijos kėlimo 

poreikį.  

Iki 2022 

m. 

lapkričio 

30 d. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Atliktas mokytojų profesinių 

kompetencijų bei įgūdžių 

įsivertinimas padės priimti 

kvalifikacijos kėlimo susitarimus, 

reikalingus pasirengti darbui su 

atnaujintomis PU programomis.  

1.3. Situacijos įsivertinimas, siekiant 

išsiaiškinti skaitmeninių ar kitų 

Iki 2022 

m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius, 

direktoriaus 

Atliktas turimų ugdymosi 

priemonių, edukacinių erdvių 



 

ugdymosi priemonių poreikį PU 

grupėse, nusistatant prioritetus.  

gruodžio 

31 d. 

pavaduotojas 

ugdymui, 

komanda 

pritaikomumas atnaujintam 

ugdymo turiniui bei mokyklos 

išteklių, galimybių  analizė.  

2. Uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas PUTA diegimui 

2.1. Dalyvavimas mokymuose, 

konferencijose, pristatymuose PUTA 

temomis. 

Iki 2023 

m. rugsėjo 

1 d. 

Žmogiškieji, 

finansiniai 

ištekliai 

Direktorius. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

50 % komandos narių dalyvavimas 

įvairiuose renginiuose, leis 

stiprinti mokytojų gerosios 

patirties sklaidą ir kolegialų 

mokymąsi. 

2.2. Mokytojų kompetencijų tobulinimas 

dalyvaujant kvalifikacijos 

tobulinimo(si) renginiuose.   

Iki 2024 

m. rugsėjo 

1 d. 

Finansiniai ir 

žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

80 % mokytojų susipažins su PU 

bendrosiomis kompetencijomis ir 

jų raiška atnaujintose programose. 

Per praktinių pavyzdžių analizę ir 

ugdymo veiklos situacijų 

modeliavimą bus atskleistos  

atnaujintos Priešmokyklinio 

ugdymo programos įgyvendinimo 

galimybės. 

2.3. Reikalingų ugdymo priemonių 

įsigijimas bei erdvių pritaikymas 

pagal lopšelio-darželio ,,Nykštukas“ 

PUTA komandos numatytus 

prioritetus. 

Iki 2024 

m. rugsėjo 

1 d. 

Finansiniai ir 

žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius, 

direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

Pagal esamas  finansines 

galimybes įsigytos reikalingos 

ugdymosi priemonės ir pritaikytos 

ugdymo(si) erdvės. 

2.4. Priešmokyklinio ugdymo grupių tėvų 

supažindinimas su PUTA 

įgyvendinimu  

 

Iki 2022 

m. spalio 

31 d. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

priešmokyklinės 

grupės 

mokytojai 

Tėvų susirinkimo metu ir 

individualiu konsultavimu su 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogais, tėvai susipažins su 

Priešmokyklinio ugdymo bendrąją 

programa, jos įgyvendinimo 

iššūkiais, supras ugdymo turinio ir 

vertinimo pokyčius, aspektus, 

svarbą. 



 

2.5. Panevėžio lopšelio-lopšelio 

„Nykštukas“ priešmokyklinio 

ugdymo vaikų pasiekimų vertinimo 

tvarkos aprašas 

Iki 2023 

m. 

gegužės 

31 d.  

Žmogiškieji 

ištekliai  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

komanda  

Atnaujintas priešmokyklinio 

amžiaus vaikų vertinimo tvarkos 

aprašas, kuriuo vadovaujasi 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai. 

3. Uždavinys. Organizuoti PUTA proceso veiklų ir rezultatų sklaidą įstaigoje 

3.1. Virtualios metodinės medžiagos 

pateikimas tėvams, mokytojams el. 

dienyno „Mūsų darželis“ 

priemonėmis ir talpinant internetinėje 

svetainėje 

https://www.nykstukas.info/  

I leidinys   PU I knyga PATIRČIŲ 

ERDVĖS 

II leidinys  PU II knyga 

PATIRČIŲ ERDVĖS 

Leidinys    PU priedas 

PROJEKTŲ METODAS 

Leidinys    PU priedas 

INFORMATINIS MĄSTYMAS 

Leidinys    PU priedas STEAM 

PU bendroji programa 

 

Iki 2022 

m. 

lapkričio 

31 d. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Susistemintos informacijos 

pateikimas konkrečioje virtualioje 

erdvėje leis tėvams, mokytojams 

greičiau pasiekti reikiamą 

informaciją apie PUTA ir 

analizuoti prieinamą ugdymo 

medžiagą (turinį). Stiprės tėvų 

įsitraukimas bendradarbiauti su  

pedagogais įgyvendinant PUTA. 

3.2. Konsultacijos, diskusijos, atviros 

veiklos  metodiniuose užsiėsimuose 

su kolegomis ar bendradarbiavimo 

partneriais.  

Iki 2024 

m. rugsėjo 

1 d. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Pedagogų tarpusavio bendravimas 

ir bendradarbiavimas padės 

greičiau pastebėti pozityvius 

https://www.nykstukas.info/
http://saulegraza.net/wp-content/uploads/2022/05/PU-I-knyga-PATIR%C4%8CI%C5%B2-ERDV%C4%96S.pdf
http://saulegraza.net/wp-content/uploads/2022/05/PU-I-knyga-PATIR%C4%8CI%C5%B2-ERDV%C4%96S.pdf
http://saulegraza.net/wp-content/uploads/2022/05/PU-II-knyga-PATIR%C4%8CI%C5%B2-ERDV%C4%96S.pdf
http://saulegraza.net/wp-content/uploads/2022/05/PU-II-knyga-PATIR%C4%8CI%C5%B2-ERDV%C4%96S.pdf
http://saulegraza.net/wp-content/uploads/2022/05/PU-priedas-PROJEKT%C5%B2-METODAS.pdf
http://saulegraza.net/wp-content/uploads/2022/05/PU-priedas-PROJEKT%C5%B2-METODAS.pdf
http://saulegraza.net/wp-content/uploads/2022/05/PU-priedas-INFORMATINIS-M%C4%84STYMAS.pdf
http://saulegraza.net/wp-content/uploads/2022/05/PU-priedas-INFORMATINIS-M%C4%84STYMAS.pdf
http://saulegraza.net/wp-content/uploads/2022/05/PU-priedas-STEAM.pdf


 

komandos 

nariai. 

pokyčius, išgrynins tobulintinas 

sritis. 

3.3. Konferencija su socialiniais 

partneriais „STEAM ugdymas 

darželyje-atradimai, eksperimentai, 

tyrinėjimai“ 

Iki 2022 

gruodžio 

31 d.  

Finansiniai ir 

žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius, 

direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

Mokytojai dalinasi gerąją patirtimi, 

mokosi pritaikyti naujai įgytas 

žinias ugdymo procese. Reflektuoja 

ir analizuoja organizuojamo PU 

stipriąsias ir silpnąsias puses.  

 

4. Uždavinys. Vykdyti PUTA įgyvendinimo priemonių plano stebėseną 

4.1. Plano įgyvendinimo priemonių ir 

procesų stebėsena bei reikalingų 

sprendimų priėmimas 

Iki 2024 

m. rugsėjo 

1 d.  

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius, 

komanda 

 

Sistemingai peržiūri pasirengimo 

diegti PUTA veiksmų planą ir jį 

koreguoja. 

4.2. Priešmokyklinio ugdymo planavimo 

bei vaikų pasiekimų ir pažangos 

vertinimo priežiūra 

Iki 2023 

m. 

gegužės 

31 d.  

Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorius. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

Elektroniniame „Mūsų darželis“ 

dienyne vadovai atlieka planavimo 

analizę, esant poreikiui 

koreguojamas ugdymo turinio 

planavimas. Stebimas mokytojų 

atliekamas vaikų pasiekimų ir 

pažangos vertinimas, fiksavimas bei 

komunikacija, bendradarbiavimas 

su tėvais 

 

Pritarta:  

Mokytojų tarybos neeilinis posėdis  

Protokolas Nr. 3 

2022-09-26  


