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PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ 2023-ųjų METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

Veiklos planu siekiama prisidėti prie šių 

Panevėžio miesto savivaldybės 2023-2025 

metų strateginio veiklos plano programos 

tikslų, uždavinių, priemonių įgyvendinimo 

(nurodoma programa, priemonės kodas ir 

pavadinimas) 

2023-2025 m. ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA (13) 

01.01.01. Ikimokyklinių ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymas ir programų įgyvendinimas 

Įstaigos išorės veiklos ir kokybės įsivertinimo 

metu nustatyti tobulintini aspektai: 
 1.Tobulinti ugdymo procesą, taikant naujausias ugdymo tendencijas. 

 2.Tobulinti darbuotojų kvalifikaciją, siekiant pagerinti teikiamų paslaugų kokybę. 

 3. Modernizuoti ugdymo(si) erdves atnaujinant mokymo(si) priemones. 



 

 

Kita svarbi įstaigos metinių darbų informacija 

(iki ½ A4 lapo) 
 Minėsime Panevėžio lopšelio-darželio „Nykštukas“ 55-ąjį jubiliejinį gimtadienį, tuo tikslu bus 

sukurta „Nykštuko“  emblema.  

 Vykdysime Tarptautinės programos „Zipio draugai“ veiklas vaikų emocinių ir elgesio problemų 

prevencijai.  

 Toliau bendradarbiausime su neformalųjį švietimą teikiančiomis institucijomis.  

 Bendradarbiaudami su Panevėžio miesto savivaldybės Vaiko gerovės komisija, Panevėžio 

Socialinių paslaugų centru toliau užtikrinsime privalomo ikimokyklinio ugdymo teikimą.  

 Bendradarbiausime su įstaigos ir miesto, šalies Profesine sąjunga.  

 Konsultuosimės su Panevėžio pedagogine-psichologine tarnyba, savalaikio specialiųjų poreikių 

nustatymo tiek ankstyvajame amžiuje, tiek rengiant pagalbos rekomendacijas prieš mokyklos 

lankymą. 

 Savo įsipareigojimus pagal atskirą planą vykdys įstaigos Atestacijos komisija, Vaiko gerovės 

komisija, Darželio Taryba.  

 Organizuosime susirinkimus su tėveliais. 

 Palaikysime ryšį su visos Lietuvos darželių „Nykštukas“ sambūriu, kitais socialiniais partneriais, 

plėtosime ir remsimės tėvelių iniciatyvomis ne tik kuriant vaikams STEAM, kūrybiškumą 

skatinančias erdves, bet ir įsitraukiant į pačio ugdymo procesus įstaigoje ir už jos ribų.  

 

Priedai (finansavimo lėšų metinė sąmata ar 

jos projektas ir t. t.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PAPRIEMONIŲ, REZULTATO (PRODUKTO) VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ 
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Pavadinimas 

Vykdytojas, 

projekto 

vadovas ar 

pareigybė 

Tikslo, uždavinio, priemonės, papriemonės,  

rezultato (produkto) vertinimo kriterijaus 

 

 

Įgyvendinimo 

terminas 

Pavadinimas Mato vnt. 

2022-ųjų 

metų 

faktinė 

reikšmė, 

rezultatas 

2023-ųjų 

metų 

siektina 

reikšmė, 

rezultatas 

01 Siekti, kad ugdymas atitiktų mokymo standartus, tenkinant 

įvairiapusius ugdymosi poreikius 

Mokytojų įsisavintų 

skaitmeninių kompetencijų 

dalis 

% 50 60 2023 m. 

01 01 Atnaujinti ugdymo turinį Atnaujinta ugdymo turinio 

dalis 

% 50 80 2023 m. 

01 01 01 Sudaryti sąlygas PUTA diegimui Įgyvendinta  PUTA plano 

dalis 

    % 

  

50 80 2023 m. 

01 Mokytojų kompetencijų 

tobulinimas dalyvaujant 

kvalifikacijos tobulinimo(si) 

renginiuose.   

Direktorius. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Pedagogų, dalyvavusių 

ugdymo turinio 

atnaujinimo renginiuose, 

dalis 

 

% 10 30 Iki 2023-09-01 

02 Reikalingų ugdymo priemonių 

įsigijimas bei erdvių pritaikymas 

pagal lopšelio-

darželio ,,Nykštukas“ PUTA 

komandos numatytus prioritetus. 

Direktorius. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Išmanus ekranas, 2 

robotukai su 2 planšetėmis 

vnt. 0 5 Iki 2023-09-01 

   03 Panevėžio lopšelio-lopšelio 

„Nykštukas“ priešmokyklinio 

ugdymo vaikų pasiekimų 

vertinimo tvarkos aprašo 

atnaujinimas 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

komanda 

Parengtas priešmokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų 

vertinimo tvarkos aprašas 

pagal atnaujintas PU 

bendrąsias programas 

vnt. 0 1 Iki 2023 m. 

gegužės 31 d. 



 

   04 Atviros PU veiklos, pranešimai  

metodiniuose užsiėsimuose su 

kolegomis ar bendradarbiavimo 

partneriais. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

Gerosios patirties 

pasidalinimas su 

socialiniais partneriais apie 

atnaujintą PU skaičius 

vnt. 0 1 Iki 2023-12-31 

   05 Konsultacijos, diskusijos, 

refleksija su kolegomis Mokytojų 

tarybos posėdžiuose dėl 

atnaujinto PU bendrųjų programų 

įgyvendinimo 

Direktorius. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogai 

Mokytojų tarybos 

posėdžiai 

vnt. 1 2 2023 m.  

I, II ketv. 

   06 Aktualios informacijos 

talpinimas internetinėje 

svetainėje 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Bendroji PU programa, jos 

įgyvendinimui parengtos  

rekomendacijos ir leidiniai 

patalpinti įstaigos 

internetinėje svetainėje 

dalis 

% 10 90 Iki 2023-09-01 

01 01 02 Diegti inovatyvias ugdymo priemones ir metodus Mokytojų, taikančių 

inovatyvias ugdymo 

priemones ir metodus, dalis  

% 50 60 2023 m. 

01 Įgyti naujų kompetencijų 

STEAM ir skaitmeninių  

technologijų srityse 

Pedagogai Pedagogų dalis, įgijusi  

kompetencijų STEAM ir 

skaitmeninių technologijų 

srityse  

% 50 60 2023 m. 

Visus metus 

02 „Drugelių“ ir „Ežiukų“ gr.  

STEAM pramoga „Senių 

besmegenių sueiga“ 

V. Noreikienė 

S. Jatulienė 

G. Anužienė 

S. Kuraitienė 

Įgyvendinto projekto dalis % 0 100 2023 m.  

IV ketv. 

   03 STEAM projektas „Žiemos 

eksperimentai“ 

G. Anužienė Įgyvendinto  projekto dalis % 0 100 2023 m.  

IV ketv. 

   04 Edukacinės veiklos 

„RoboLabas“ centre 

I.Simsonaitė 

V. Sandulienė 

Įgyvendintų veiklų dalis % 100 100 2023 m.  

I pusm. 

   05 Projektas „Skambančios lazdos“ B. Karsaitė-

Živelė 

Parengtų muzikinių, 

sensorinių-relaksacinių  

vnt. 0 15 2023 m. 

II ketv. 



 

D. Kuzmienė lavinimo priemonių 

specialiųjų poreikių 

vaikams skaičius 

01 02 Siekti nuolatinio profesinio tobulėjimo ir kūrybiškumo, 

aktyvinti mokymosi visą gyvenimą įgyvendinimą. 

Mokytojų įsitraukusių į 

gerosios patirties renginius 

dalis 

% 50 60 2023 m. 

01 02 01 Dalinimasis gerąją patirtimi Mokytojų įsitraukusių į 

gerosios patirties renginius 

dalis 

% 50 60 2023 

01 Atviros veiklos, pamokos 13 

klasei 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui. 

Pedagogai 

Įsitraukusių pedagogų dalis vnt. 0 11 2023 m. 

   03 Pranešimų skaitymas 

kvalifikacijos tobulinimo  

renginiuose, konferencijose 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogai 

Įsitraukusių pedagogų dalis % 50 60 2023 m. 

   04 Mokytojų tarybos posėdžiai, 

pedagoginės diskusijos, refleksija 

Direktorius. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojų tarybos posėdžių 

skaičius 

vnt. 4 4 2023 m. 

 

 

01 02 02 Savišvieta ir švietėjiška veikla Mokytojų dalis, 

įsitraukusių į profesinio 

tobulinimo (si) renginius  

% 60 70 2023 

01 BDT mokymai „Įtraukusis 

ugdymas“ 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogai 

Įsitraukusių į mokymus 

pedagogų dalis 

% 0 100 2023 m. 

Visus metus 

02 Pedagogų refleksijos, diskusijos 

kokybiškam ugdymui BDT 

mokymu tema „Įtraukusis 

ugdymas“ 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Pedagoginių refleksijų 

susirinkimuose skaičius 

vnt. 0 3 2023 m. 

I-II, IV ketv. 



 

   03 Pedagogų metinės veiklos 

vertinimas 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Pokalbių su pedagogais 

(individualiai) apie jų 

savianalizės principu 

keliamus profesinius 

tikslus skaičius 

vnt./metus 1 1 2023 m.  

Gegužės mėn. 

   04 Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų metinės savianalizės 

anketos pildymas ir atsiskaitymas 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogai 

Pedagogų skaičius, 

atsiskaičiusių už metines 

veiklas 

% 50 100 2023 m. 

Gegužės mėn. 

01 03 Teikti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, užtikrinant 

kiekvieno vaiko pažangą 

Vaikų padariusių pažangą 

dalis 

% 75 80 2023 m. 

01 03 01 Ugdymo planavimas remiantis vertinimo rezultatais Ugdytinių pažangos 

vertinimų skaičius 

vnt./metus 2 2 2023 m. 

Gegužės mėn. 

Spalio mėn. 

   01 Savalaikės švietimo pagalbos 

užtikrinimas 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

specialistai 

Vaikų skaičius, kuriems 

teikiama logopedo ir spec. 

pedagogo pagalba 

vnt. 29 29 2023 m. 

Visus metus 

   02 Vaikų ugdymosi pasiekimų, 

pažangos vertinimo rezultatų 

aptarimas ir jų taikymas 

tobulinant ugdymo procesą 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogai 

Mokytojų tarybos posėdžių 

skaičius 

vnt. 2 2 2023 m. 

Gegužės mėn. 

Spalio mėn. 

   03 Vaikų individualios pažangos ir 

pasiekimų aptarimas su tėvais 

kaip efektyvi mokytojų 

bendradarbiavimo forma 

padedanti  siekiant mokinių 

asmeninės ūgties 

Pedagogai Pokalbių skaičius su tėvais, 

aptariant vaikų pažangą 

vnt. 2 2 2023 m. 

Gegužės mėn. 

Spalio mėn. 

 

02 Kurti modernią, saugią, kūrybiškumą skatinančią ir sveiką 

vaikų ugdymosi aplinką 

 

Sukurtos saugios, 

modernios, kūrybiškumą 

skatinančios aplinkos dalis 

% 50 60 2023 m. 

02 01 Pritaikyti ir modernizuoti ugdymo įstaigos aplinką Modernizuotos ugdymo(si) 

aplinkos dalis 

% 50 60 2023 m. 



 

02 01 01 Kūrybiškumą ir aktyvų tyrinėjimą skatinančios aplinkos 

kūrimas 

Sukurtos saugios, 

modernios, kūrybiškumą 

skatinančios aplinkos dalis 

% 50 55 2023 

01 Erdvių kūrimas: Pasakų erdvė, 

teatro erdvė 

G. Anužienė Įkurtos naujos edukacinės 

erdvės „Ežiukų“ grupėje ir 

įstaigos lauko erdvėse 

vnt. 0 2 2023 m. 

Visus metus 

02 Edukacinių priemonių kūrimas, 

siekiant atliepti šiuolaikinius 

ugdymo(si) poreikius 

Pedagogai Parengtų ugdymo(si) 

priemonių skaičius  

vnt. 5 10 2023 m. 

Visus metus 

03 Įstaigos erdvių remontas N.Petkevičienė Pakeisti sanitariniai mazgai 

grupių tualetuose 

vnt. 0 6 2023 m. 

   04 Grupės projektas „Saugios ir 

kūrybiškumą skatinančios 

aplinkos kūrimas įvairių poreikių 

vaikams“ 

V.Apeikienė 

S.Kuraitienė 

Pritaikytos, saugios bei 

nusiraminti skatinančios 

aplinkos grupėje dalis 

(specialiųjų poreikių 

vaikams) 

% 30 40 2023 m. 

02 02 Užtikrinti sveiką vaikų gyvenseną ir jo tolesnį vystymąsi 

sudarant tam palankias sąlygas 

Įgyvendintų projektų dalis % 50 55 2023 m. 

02 02 01 Sveikos, judėjimą skatinančios aplinkos kūrimas Įgyvendintų veiklų  dalis  % 50 55 2023 

01 Projektas „Sveikatiada“ I. Simsosnaitė 

V. Apeikienė 

V.Noreikienė 

Įsitraukusių vaikų skaičius vnt. 85 90 2023 m. 

02 Akcija „Europos judrumo savaitei 

paminėti“ 

V. Apeikienė 

V.Noreikienė 

Įsitraukusių vaikų dalis % 30 40 2023 

m.rugsėjis 

    ES programa „Vaisių ir daržovių 

bei pieno ir pieno produktų 

vartojimo skatinimo vaikų 

ugdymo įstaigose“ 

V. Pakalnienė 

N.Petkevičienė 

Vaikų, dalyvaujančių 

programoje, skaičius 

vnt. 102 102 2023 m. 

   03 Bendradarbiavimas su Panevėžio 

miesto savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro specialiste 

G. Bieliakienė, 

pedagogai 

Užsiėmimų skaičius, 

diegiant asmeninės 

higienos įgūdžius vaikams 

vnt. 1 2 2023m.  

   04 Kiti sporto renginiai Pedagogai Įgyvendintų renginių 

skaičius 

vnt. 1 2 2023 m. 

Visus metus 



 

03 Stiprinti bendruomeniškumą remiantis bendruomenės 

vertybėmis, atsakomybe, emociniu ryšiu 

Įsitraukusių į įstaigos 

veiklas bendruomenės 

narių (tėvų, mokytojų, kitų 

darbuotojų)  dalis 

% 50 55 2023 m. 

03 01 Plėtoti tėvų ir pedagogų partnerystę  Įsitraukusių tėvų dalis % 45 50 2023 m. 

03 01 01 Iniciatyvos ir projektai įtraukiant tėvus Įgyvendintų veiklų kaičius vnt. 4 7 2023 

01 Tęstinis projektas su tėvais 

„Kalėdinė pasaka“ 

Direktorius. 

G.Anužienė 

Įsitraukusių tėvų dalis  % 35 40 2023 

02 Projektas su tėvais „Globoju 

mažuosius 

giesmininkus“ (lesyklėlių 

gamyba iš antrinių žaliavų) 

S. Kuraitienė Įsitraukusių tėvų dalis 

grupėje 

% 0 40 2023 

   03 Tęstinis projektas su tėvais 

„Kalėdų belaukiant“  

D. Jasiūnienė 

V. Sandulienė 

Įsitraukusių tėvų dalis 

grupėje 

% 50 55 2023 

IV ketv. 

   04 STEAM pavėsinės, 

„Vabalų viešbutis“ projektas su 

tėvais (tęstinis projektas) 

D. Jasiūnienė 

V. Sandulienė 

Įsitraukusių tėvų dalis 

grupėje 

% 20 35 2023 

IV ketv. 

   05 Projektas „Kur dirba mūsų 

tėveliai“ 

V. Noreikienė 

S. Jatulienė 

Į ugdymo procesą ir jo 

kokybės gerinimą įtrauktų 

tėvelių dalis 

% 0 35 2023 

II ketv. 

   06 Bendradarbiavimas su tėvais 

„Virvių trąsa“ 

G. Anužienė Į ugdymo procesą ir jo 

kokybės gerinimą įtrauktų 

tėvelių dalis 

% 0 30 2023 

II-II ketv. 

   07 Tolerancijos, įvairių negalių 

dienų minėjimai 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogai 

Įsitraukusios 

bendruomenės narių dalis  

% 60 65 2023 m.  

Kovo 21 d. 

Balandžio 2 d. 

Lapkričio 16 d. 

Spalio 10 d.  

03 02 Plėtoti pedagogų bendravimą ir bendradarbiavimą  Įsitraukusių pedagogų dalis % 50 55 2023 m. 

 

03 02 01 Metodinė veikla su socialiniais partneriais Įgyvendintų metodinių 

renginių skaičius 

vnt. 4 4 2023 



 

01 Gerosios patirties sklaida su 

socialiniais partneriais apie 

atnaujintą priešmokyklinį 

ugdymą 

Direktorius. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogai 

Įsitraukusių pedagogų dalis % 10 20 2023 

02 Gerosios patirties sklaida ir 

bendros veiklos su  

„Nykštuko“ sambūrio nariais 

Direktorius. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogai 

Įgyvendintų 

bendradarbiavimo veiklų 

skaičius 

vnt. 2 2 2023 

   03  Konferencija „Skaitmeninis 

ugdymo turinys“  

Direktorius. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Įsitraukusių socialinių 

partnerių dalis 

% 0 75 2023 

03 02 02 Bendradarbiavimas su kitais pedagogais Įgyvendintų 

bendradarbiavimo veiklų 

skaičius 

vnt. 17 20 2023 

01 Paukštelių“ ir „Nykštukų“ gr. 

Projektinė veikla „Miklieji 

pirštukai“ bendradarbiavimo tarp 

pedagogų projektas 

D. Jasiūnienė 

V. Sandulienė 

D. 

Skaburskienė 

S. Jatulienė 

Įsitraukusių pedagogų dalis % 0 40 2023 m. 

balandis 

02 Bendradarbiavimo su miesto 

logopedais renginys „Kalėdinės 

eilės“  

D. Kuzmienė 

A. Cucėnienė 

Dalyvaujančių  vaikų 

skaičius 

vnt. 0 7 2023 m.  

IV ketv. 

   03 Tęstinė prevencinė veikla 

„Smagu kalbėti“ 

D. Kuzmienė 

A. Cucėnienė 

Dalyvaujančių  vaikų 

skaičius 

vnt. 14 18 2023 m.  

II ketv. 

   04 Viktorina skirta paminėti 

Tarptautinę gimtosios kalbos 

dieną 

D. Kuzmienė 

A. Cucėnienė 

I. Simsonaitė 

Aktyviai įsitraukusių 

pedagogų skaičius 

vnt. 2 3 2023  m. 

vasario 21 d. 

   05 Respublikinė virtuali kūrybinių 

darbų paroda, skirta paminėti 

Tarptautinę gimtosios kalbos 

D. Kuzmienė 

A. Cucėnienė 

Įsitraukusių pedagogų 

skaičius 

vnt. 0 20 Iki 2023 m.  

vasario 21 d. 



 

dieną „Piešiniuose atgyja tarmiški 

žodžiai“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS „NYKŠTUKAS“ 

LĖŠŲ POREIKIS IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

 

Tūkst. Eur 

Ekonominės klasifikacijos grupė, finansavimo šaltiniai 

Asignavimai  

n-1 metams  

(bazinis biudžetas) 

Asignavimai 

biudžetiniams  

n-iesiems metams 

1. LĖŠŲ POREIKIS IŠ VISO  618,3 628,8 

1.1. Išlaidoms 618,3 628,8 

              iš jų darbo užmokesčiui 500,5 522,9 

2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI   

2.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo: 617,5 628,0 

2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) 294,2 312,9 

2.1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos valstybės 

funkcijoms atlikti (VBSF)  

  

2.1.3. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos 

regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti (VBSR) 

  

2.1.4. Įstaigų pajamos už paslaugas (SP) 44,5 50,6 

2.1.5. Valstybės biudžeto lėšos (VB) 278,8 264,5 

2.1.6. Paskolos lėšos (P)   

2.1.7. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (ES)   

2.2. Kiti šaltiniai, iš viso:   

2.2.1.Gyventojų pajamų mokestis (GPM) 0,8 0,8 

2.2.2.Rėmėjų lėšos (RL)   

2.2.3. Kiti šaltiniai   

 

 

 

 

 


