
 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO – DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ 

2022 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO  ATASKAITA 

 

Panevėžio lopšelis-darželis „Nykštukas“ – bendrosios paskirties lopšelis-darželis, adresas - Sirupio g. 32, Panevėžys, LT- 36209, el.paštas 

pan.nykstukas@gmail.com, tel.8-61820550. Įstaigoje 2022 m. veikė 2 ankstyvojo amžiaus grupės, 3 ikimokyklinio amžiaus vaikų grupės ir 1 

priešmokyklinio ugdymo grupė. 2022 metų rugsėjo 1 d. sąrašinis vaikų skaičius 102 vaikai, iš jų 29 vaikai turintys kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimus, kuriems buvo teikiama logopedo pagalba. Iš jų 6 ugdytiniai su dideliais specialiaisiais poreikiais. 2022 m. 5 ugdytiniams buvo skirtas 

privalomas ikimokyklinis ugdymas, įsisavintos lėšos ugdymo kokybei gerinti. Lopšelio–darželio „Nykštukas“ veikla buvo organizuojama 

atsižvelgiant į strateginius įstaigos tikslus, uždavinius ir numatytas priemones jų įgyvendinimui. 

2022 metais   veiklos plano įgyvendinimui išsikeltas tikslas:  

1. 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.  

1.1. Parengta ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa „Priešmokyklinio ugdymo turinio atnaujinimas, siekiant ugdymo kokybės“. 

1.2. Organizuota Respublikinė metodinė-praktinė konferencija su socialiniais partneriais „STEAM ugdymas darželyje – atradimai, 

eksperimentai, tyrinėjimai“. 

1.3. Sukurta tėvų aktyvo Messenger grupė. 

1.4.      Įstaiga dalyvavo ir buvo atrinkta į  projektą  kurį įgyvendino Nacionalinė švietimo agentūra „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas 

ir diegimas“. 

1.5.   100% mokytojų 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.  

1.6.    2022 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-61-I patvirtinta Netiesioginio darbo su vaikais valandų panaudojimo tvarka. 

1.7.    2021 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-152 patvirtinta Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metinės veiklos ataskaitos forma. 

 

 

Tikslui pasiekti numatyti uždaviniai: 

mailto:pan.nykstukas@gmail.com


1.1.Siekti nuolatinio profesinio tobulėjimo ir kūrybiškumo, aktyvinti mokymosi visą gyvenimą įgyvendinimą: 

1.1.1. Pravesti mokytojų tarybos posėdžiai: „Mokytojų profesinio tobulėjimo poreikis“, „Mokytojų metodinių veiklų gairės“, „Įtraukusis 

ugdymas – kiekvieno vaiko pažangai“, „Priešmokyklinio ugdymo programos ir ikimokyklinio ugdymo programos dermė“, „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo vaikų vertinimo rezultatų aptarimas. Vaikų pažangos vertinimo rezultatų taikymas ugdymo proceso tobulinimui.“ 

1.1.2. Parengtas 2022-2024 metų priešmokyklinio ugdymo turinio atnaujinimo (PUTA) įgyvendinimo priemonių planas, 2 mokytojai ir 

direktorės pavaduotoja ugdymui dalyvavo ilgalaikėje kvalifikacijos tobulinimo programoje „Priešmokyklinio ugdymo turinio atnaujinimas, 

siekiant ugdymo kokybės“. 

1.1.3. 95 % mokytojų dalyvavo pedagoginėse diskusijose: „Ugdymo proceso organizavimas ir komunikacija ikimokyklinio ugdymo 

mokykloje, įgytų žinių ir kompetencijų pritaikymo darbe galimybės“, gerosios patirties sklaida įstaigoje „Ugdymo priemonės“. 

1.1.4. Sudarytos sąlygos darbuotojų kvalifikaciniam tobulėjimui nuotoliniu būdu - įsigijome metinę narystę ikimokyklinis.lt 

1.1.5. Mokytojai dalyvavo ir dalinosi gerąja darbo patirtimi Respublikinėje lopšelių-darželių „Nykštukas“ sambūrio „Po Nykštuko 

kepure“ metodinėje-praktinėje konferencijoje „Visiems prieinama gera mokykla ir kokybiškas ugdymo turinys“.  

1.1.6. Mokytojai skaitė pranešimus organizuotoje STEAM konferencijoje „STEAM ugdymas darželyje – atradimai, eksperimentai, 

tyrinėjimai. 

1.1.7. 6 grupių mokytojos išbandė Photon Edu robotą. 

1.1.8. 2 mokytojos įgijo vyresniosios mokytojos kategoriją, 1 mokytoja įgijo mokytojo-metodininko kvalifikacinę kategoriją. 

1.1.9. Dalyvavome 2 Respublikiniuose projektuose „Skirtingų kojinių šokis“ ir „Keliaujantis po Lietuvą Nykštukas“ . 

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

1.2.1. Tęsiamas  edukacinių erdvių (lauko pavėsinių) konkursas „Lauko pavėsinių pritaikymas STEAM ugdymui“ (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. 

1.2.2. 1 mokytoja įgyvendino projektą ankstyvojo amžiaus vaikų grupėje „Saugios ir kūrybiškumą skatinančios aplinkos kūrimas 

ankstyvojo amžiaus grupėje“. 

1.2.3. Aktyviai bendruomenė įsitraukė į akciją „Kurkime gražią ir jaukią aplinką“. 1 šeima padovanojo medienos pavėsinių atstatymui. 

1.2.4. Atnaujintos 3 lauko pavėsinės, pastatytas 1 lauko sandėlis vaikų lauko  ugdymo priemonėms sudėti.  

1.2.5. Įrengtos supynės ankstyvojo amžiaus vaikams. 

1.2.6. Įsigyti 2 piešiantys robotukai, edukacinių bitučių „Bee-bot“ ir „Blue-bot“ komplektas. 

1.2.7. Parengti kūrybinio projekto nuostatai Panevėžio lopšelio-darželio „Nykštukas“ emblemai sukurti. 

1.2.8. Tėvelių ir bendruomenės dėka vaikams buvo sukurta Kalėdinė ir Velykinė pasaka kieme.  Organizuoti projektai „Kalėdinės 

eglutės“, „Kalėdos, kvepiančios cinamonu“. 

1.2.9.  Vykdant Lietuvos higienos norma HN75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos 

reikalavimai“ nuostatas įrengta bendruomenei skirta poilsio zona, 6 grupėse pakeistas apšvietimas. 



1.2.10. Visi lopšelio-darželio ugdytiniai apdrausti GJENSIDIGE asmeniniu draudimu. 

1.2.11. Ikimokyklinio ugdymo mokykla trečius metus dalyvauja sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo projekte „Sveikatiada“. Stiprinome 

vaikų sveikatą, propagavome aktyvų laiko praleidimą dalyvaudami fizinį aktyvumą skatinančioje akcijoje „Europos judrumo savaitė“. 

1.2.12. Inicijuota akcija „Dovanok knygą darželiui“. 

1.2.13. Įgyvendinama „Zipio draugai“ programa. 

1.2.14. Dalyvavome Panevėžio lopšelio- darželio „Vaikystė“ organizuotame bendradarbiavimo renginyje „Juokis, žaisk ir judėk kartu su 

joga“, Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos sporto renginyje.  

1.3.Siekti, kad ugdymas atitiktų mokymo standartus, paremtus kompetencijų stiprinimui, individualių poreikių tenkinimu, 

įvairiapusiu lavinimu, inovatyvių ugdymo(si) metodų taikymu. 

1.3.1. Didelį dėmesį skyrėme ugdymo kokybei, bendravimui ir bendradarbiavimui. Sudalyvauta 10-yje Respublikinių, Tarptautinių 

projektų. 

1.3.2. 2 mokytojos parengė projektą „Saugok ir globok mažesnį draugą“, skirtą „Savaitei be patyčių“.  

1.3.3. 2 logopedai ir 1 mokytoja organizavo viktoriną „Mes smalsūs, gudrūs, išradingi“, projektą „Smagu kalbėti“. 

1.3.4. Priešmokyklinio amžiaus vaikų veiklos „RoboLabas“ centre. 

1.3.5. Organizuotos 2 projektinės veiklos su socialiniais partneriais: „Vaikai be pasakų neauga“, kūrybinių darbų paroda „Sveikinimai 

Nykštukui“. 

1.3.6. Įstaigos mokytojai, ugdytiniai dalyvavo pilietinėse iniciatyvose „Tolerancijos namas“, „Atmintis gyva, nes liudija“. 

1.3.7. Pasirašytos neformalaus vaikų ugdymo sutartys su VŠĮ Aukštaitijos krepšinio mokykla,  VŠĮ futbolo klubas „Aukštaitija“, VŠĮ 

„Robotikos akademija“, VŠĮ Kultūra vaikams“. 

1.3.8. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su VŠĮ Panevėžio kolegija. 

 

 

 

 

 


