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PATVIRTINTA 

Panevėžio r. Velžio lopšelio-darželio ,,Šypsenėlė“ 

direktoriaus 2022 m. sausio 26 d. 

įsakymu Nr. V1-13 

 

PANEVĖŽIO R. VELŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠYPSENĖLĖ“ 

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Panevėžio r. Velžio lopšelio-darželio ,,Šypsenėlė“ 2022 metų veiklos planas (toliau – planas) sudaromas atsižvelgus į švietimo būklę, 

bendruomenės poreikius, nustato metinius įstaigos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti bei siektinus rezultatus. 

2. Įgyvendinant planą, siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti vaikų 

ugdymo (-si) poreikius ir tėvų (globėjų) lūkesčius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityje, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui 

skirtus išteklius. 

3. Planas parengtas atsižvelgiant į Panevėžio r. Velžio lopšelio-darželio ,,Šypsenėlė“ 2020–2022 metų strateginį planą.  

4. Planą įgyvendins Panevėžio r. Velžio lopšelio-darželio ,,Šypsenėlė“ (toliau – lopšelis-darželis) administracija, pedagoginiai ir kiti 

darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai (globėjai). 

 

II. 2021 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ IR LOPŠELIO-DARŽELIO APLINKOS MIKROKLIMATO 

ĮSIVERTINIMAS 

 

5. 2021 m. rugsėjo 1 d. duomenimis lopšelį-darželį lankė 154 vaikai, iš jų 32 – Liūdynės skyrių. 45 vaikams teikiama specialioji pedagoginė 

pagalba, 3 vaikai turi didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių. 

Lopšelyje-darželyje dirba 42 darbuotojai, iš jų 20 pedagoginių darbuotojų: direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, meninio ugdymo 

mokytojas, logopedas, specialusis pedagogas. 2021 m. spalio 1 d. duomenimis, pedagoginio personalo vidutinis amžius – 44,5 m., 90 proc. mokytojų 

dirba pilnu krūviu. Mokytojų pasiskirstymas pagal kvalifikacines kategorijas: mokytojas – 39 proc., vyresnysis mokytojas – 28 proc., metodininkas – 28 

proc. Darbuotojai nuolat tobulina kvalifikaciją. Vienam pedagoginiam darbuotojui tenka 107 val. kvalifikacijos tobulinimui. 

 

6. Lopšelio-darželio 2021 m. veiklos uždavinių įgyvendinamo rezultatyvumas. 

2021 m. veiklos plano mokytojų numatytų priemonių įgyvendinimas: įgyvendinta – 85 proc., iš dalies įgyvendinta – 3 proc., neįgyvendinta – 12 

proc. numatytų priemonių. 
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Uždavinys Rezultatas 

Diferencijuoti ir 

individualizuoti ugdymo 

turinį atsižvelgiant į vaiko 

prigimtines galias, 

individualius gebėjimus ir 

pasiekimų lygį 

Ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas planuojamas remiantis vaiko poreikių ir patirties pažinimu, 

organizuojamas atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, individualius gebėjimus ir pasiekimų lygį. 80 proc. 

mokytojų organizuoja tikslingą ugdomąją veiklą grupinio darbo principu atsižvelgdami į vaiko gebėjimus, 

pasiekimų lygį, pageidavimus bei taikydami efektyvius  susiskirstymo į grupeles būdus. Vidaus ir lauko edukacinės 

nuolat atnaujinamos, aplinka skatina visapusišką vaikų ugdymą(si). Įsigytos 2 interaktyvios lentos, grupės 

aprūpintos kompiuterine technika. 

Atliktas veiklos kokybės rodiklio „Vaiko pasiekimų vertinimas ir ugdymo planavimas“ įsivertinimas. Pagal 

rodiklius nustatytas 3 lygis (vertinama gerai), veiklos tobulinimui pateiktos rekomendacijos mokytojams, tėvams 

(globėjams). 

Siekiant efektyvesnio, aiškesnio ir informatyvesnio vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo patvirtintas Vaikų 

pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas. Parengtos gabių ir talentingų vaikų ugdymo(si) rekomendacijos. 

Nors tėvams (globėjams) 2 k. metuose sudaromos galimybės aptarti vaikų pasiekimus, tačiau tik apie 30 proc. tėvų 

pageidauja individualių pokalbių.  

Vaikams, turintiems ugdymo(si), elgesio ar emocijų valdymo sunkumų, parengti individualūs pagalbos planai, 

pritaikytos ikimokyklinio ugdymo programos. Bendradarbiaujant mokytojams, Vaiko gerovės komisijai, 

administracijai suteikiama pagalba ugdymosi problemų turintiems vaikams, svarstomi ir tenkinami vaikų specialieji 

ugdymosi poreikiai, sistemingai aptariami ir analizuojami specialiųjų poreikių turinčių vaikų pasiekimai. Vaikams, 

turintiems ugdymo(si), elgesio ar emocijų valdymo sunkumų, parengti individualūs pagalbos planai, pritaikytos 

ikimokyklinio ugdymo programos. Nuo 2021 m. logopedo pareigybė padidinta 0,36 etato, spec. pedagogo – 0,14 

etato.  

Atnaujinta lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programa „Vaiko žingsneliai į rytdieną“ atitinka laikmečio 

ekonominį, socialinį kontekstą. Programos struktūra – „Emociškai intelektualus + pagarbus sau ir kitam + 

pasitikintis savimi + veikiantis ir atrandantis + sveikas ir saugus = LAIMINGAS VAIKAS“. 

Vykdytas ,,Erasmus+“ programos KA2 projektas ,,Papildomų galimybių panaudojimas ankstyvojo ugdymo (0–6 

m.) gerinimui ,,Pearl“. Individualūs vaikų gebėjimai buvo ugdomi dalyvaujant Panevėžio r. ir šalies rengiamuose 

konkursuose. Panevėžio r. Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ organizuotame ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

ugdytinių meninio skaitymo konkurse U. Svetikaitė laimėjo II vietą. 

Skatinti mokytojus ir kitus 

darbuotojus nuolat 

tobulinti asmenines ir 

dalykines kompetencijas, 

Mokytojai ir kiti darbuotojai tobulina asmenines ir dalykines kompetencijas. Dauguma darbuotojų veiklą grindžia 

savianalize. Metinių pokalbių metu numatomi asmeniniai uždaviniai, kvalifikacijos tobulinimas padeda siekti ir 

pasiekti lopšelio-darželio veiklos tikslų įgyvendinimo. Darbuotojai įgyja asmeninių ir profesinių kompetencijų 

savišvietos būdu. 80 proc. įgytų žinių ir gebėjimų pritaiko praktiškai. Darbuotojai skatinami už veiklos rezultatus. 
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mokytis reflektuojant Vyksta glaudus vienoje grupėje dirbančių darbuotojų mokymasis bendradarbiaujant. 

Įgyvendinti lopšelio-darželio ir Panevėžio r. švietimo centro parengtos kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Bendruomenės lūkesčių dermė – laimingas vaikas“ (programos kodas 213002257) moduliai: I modulis „Emocinis 

stabilumas bendruomenėje“, II modulis „skaitmeninės aplinkos, skirtos bendruomenės narių komunikavimui“, III 

modulis „Savivertės ir savigarbos reikšmė ir įtaka bendruomenės santykių kūrimui“. 

Vyko mokymai visai darželio bendruomenei: „Besimokančių darželių tinklo mokymai“, „Išorinio ir vidinio „AŠ“ 

darna ir jos įtaka bendruomenės santykių kūrimui“, „Kvapų įtaka mūsų savijautai“. 12 darbuotojų dalyvavo 

Panevėžio r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokymuose „Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos 

sveikatos didinimo veikla“. 

Lopšelyje-darželyje plėtojama darbuotojų lyderystė. Veikia 5 iniciatyvinės grupės, kurios organizuoja 

bendruomenės renginius, tobulina įstaigos įvaizdį, keičia aplinką ir interjerą. 

Vyksta gerosios patirties sklaida, nuolatinis mokymasis reflektuojant, idėjų sklaida dalinantis projektinės veiklos 

sėkmėmis. Parengtos ir pristatytos Panevėžio rajono ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojoms, 

logopedėmis ir spec. pedagogėms metodinės priemonės: „Metodinės priemonės, skirtos kalbinių ir pažintinių 

gebėjimų ugdymui“, ,,Spalvingas ir įdomus jausmų pasaulis‘‘ skirtas vaikų emocinės sveikatos stiprinimui. 

Organizuoti ugdomąją 

veiklą remiantis patirtiniu 

ugdymu(si) 

Ugdomoji veikla organizuojama remiantis patirtiniu ugdymu(si). 80 proc. mokytojų ugdymo veiklose taiko 

inovatyvius ir veiksmingus patirtinio ugdymo(si) metodus. Fiksuojama vaikų pažanga kasdieninio gyvenimo 

įgūdžių, santykių su suaugusiai srityse. Susitarta dėl bendro lopšelio-darželio vaikų dienos ritmo, parengta ir 

naudojama vizualinė dienos ritmo priemonė „Mūsų diena darželyje“. Įgyvendinti 9 ilgalaikiai projektai. Liūdynės 

sk. vykdytas tęstinis visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Draugauk su gamta ir 

džiaukis sveikata – 2 “, kurio metu įsisavintos lėšos (1000 Eur.) 

Įgyvendinta 70 proc. numatytų priemonių ugdymui netradicinėje aplinkoje. 

Formuoti bendruomenės 

vertybines nuostatas 

Bendruomenės nariai žino susitarimus. Susitarta dėl lopšelio-darželio vertybinių nuostatų ir veiklos principų, 

padedančių siekti bendro tikslo. 

Asmenine atsakomybe, empatija, priežasties ir pasekmės ryšio supratimu paremtas lopšelio-darželio bendruomenės 

narių bendravimas ir bendradarbiavimas. Vyko nuolatinis vertybinių nuostatų formavimas kasdieninės ir mokytojų 

inicijuotos veiklos metu. Įgyvendintos priemonės, skatinančios lygybę, įvairovę ir įtrauktį. Vykdomi „Erasmus+“ 

projektai: KA3 projektas „Robotika prieš patyčias – RoBy“, ,,Taikus švietimas patyčių prevencijai vaikystėje“. 

Sukurta ugdytinių pozityvaus elgesio skatinimo sistema. Į ugdymo turinį integruojamos emocinio intelekto ir 

socialinių emocinių kompetencijų ugdymo programos „Kimochis“ ir „Dramblys“. Įgyvendinta tarptautinė A. 

Sadauskaitės sumanymo „Pasakos augimui. Asmenybės ugdymo užsiėmimai“ iniciatyva „Pasakų iššūkis 2021“. 

Siekti tėvų (globėjų) ir Bendruomenės nariai laikosi susitarimų, jie jaučiasi saugūs ir gerbiami. 90 proc. tėvų susipažįsta su pateikta 
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įstaigos lūkesčių dermės informacija elektroniniame dienyne. Vaikų, turinčių ugdymo(si), elgesio sutrikimų, problemų sprendimai 

grindžiami tėvų (globėjų) ir įstaigos bendradarbiavimu. Pristatytas pranešimas „Vaikų kalbos ugdymas pasitelkiant 

girdimąjį ir regimąjį suvokimą“ mokytojoms, ugdytinių tėvams(globėjams). 

Kuriama saugi vaikui aplinka. Tėvų (globėjų) ir įstaigos santykiai grindžiami partnerystės principu – planuojamos 

veiklos, aptariami vaikų pasiekimai ir poreikiai, vykdoma refleksija. Reikalinga efektyviau įtraukti tėvus (globėjus) 

į ugdymo proceso planavimą. Bendradarbiaujant su Panevėžio rajono pedagogine psichologine tarnyba 2021 m. 

organizuota psichologo diena darželio bendruomenei, kurios metu buvo suteiktos individualios psichologo  

konsultacijos darbuotojams ir tėvams (globėjams) ir paskaita „Vaiko psichologinė raida: iššūkiai ir jų įveika“. 

Organizuotas nuotolinis susitikimas su tėvais (globėjais), kurių vaikai pradės lankyti lopšelį-darželį, supažindinta 

su įstaigos veiklos strategija, vertybinėmis nuostatomis, veiklos gairėmis, vaikų adaptacijos ypatumais. 

Reikalingi aiškesni, efektyvesni susitarimai kalbos ugdymui. 

Reikalinga skirti didesnį dėmesį įstaigos veiklos viešinimui. 

Mokytis bendradarbiaujant 

su socialiniais partneriais 

Darbuotojai mokosi bendraudami ir bendradarbiaudami su socialiniais partneriais. 

Bendradarbiaujant su A. Lipniūno kultūros centru įstaigoje vykdoma Erasmus+ programa, priimtas savanoris iš 

Gruzijos. Organizuojami bendri projektai su Panevėžio lopšelio-darželio „Draugystė“ logopede ir pedagogėmis, 

Liūdynės kultūros centru. Bendradarbiaujame su socialiniais partneriais – Dembavos lopšeliu-darželiu „Smalsutis“, 

Pažagienių mokykla-darželiu, Panevėžio lopšeliais-darželiais „Draugystė“ ir „Žilvitis“ – mokytojai skleidžia gerąją 

patirtį. Kartu su Velžio gimnazijos pradinių klasių mokytojais aptariame vaikų pasiekimus ir pasirengimą 

pradiniam ugdymui. Su partnere – Panevėžio miesto Aukštaičių-Žemaičių bendruomene (projektas ,,Renkuosi 

sveikatą“, Nr. 08.4.2-ESFA-K-629-02-0033) – organizuota batutų šventė ir paspirtukų diena lopšelio-darželio 

bendruomenei. 

Organizuotas respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „Žaidžiame lėlių teatrą“. Inicijuotas ir 

įvykdytas respublikinis projektas „Eko paveikslas“. Parengtas metodinių priemonių rinkinys, skirtas socialiai 

svarbių vertybinių nuostatų įsisavinimui per žodžių žaismą ir pristatytas respublikiniame projekte „Paslaptį įminsi 

– vertingą žodį sužinosi“. 

Dalyvaujame ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose 

programoje. 60 proc. maisto produktų sudaro ekologiški arba NKP sertifikatą turintys produktai. 

2021 m. gauta 14 padėkų Velžio lopšelio-darželio ,,Šypsenėlė“ bendruomenei, 10 iš jų skirta Velžio lopšelio-

darželio ,,Šypsenėlė“ ugdytiniams individualiai. 

2021 m. gautos 92 padėkos Velžio lopšelio-darželio ,,Šypsenėlė“ Liūdynės skyriaus bendruomenei, 81 iš jų skirta 

Velžio lopšelio-darželio ,,Šypsenėlė“ Liūdynės skyriaus ugdytiniams individualiai. 
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Ūkinė-finansinė veikla Žaidimo aikštelių įranga atitinka saugumo reikalavimus.  

Atnaujintos rūbų džiovyklos rūbinėlėse. 

Sumontuotas gartraukis ir kondicionierius virtuvėje. 

Vykdytos civilinės saugos funkcinės pratybos. 

Atnaujinta Liūdynės skyriaus ugdymo aplinka – pakeistos durys, atliktas stogo remontas, atnaujinta rūbinėlė ir 

laiptinė, atlikti virtuvės remonto darbai. 

 

7. SSGG analizė 

 

 

 

 

Stiprybės Silpnybės 

Kolektyvo sutelktumas, komandinis darbas. 

Edukacinės erdvės pritaikytos įvairiapusei  vaikų veiklai. 

Edukacinių priemonių gausa.  

Estetiškai sutvarkyta aplinka. 

Iniciatyvūs darbuotojai, atliepiantys vaikų poreikius. 

Dėmesys skiriamas vaikų emociniam ugdymui. 

Darbuotojų skatinimo sistema. 

Patrauklus lopšelio-darželio įvaizdis. 

Didelis vaikų skaičius grupėse. 

Daugėja vaikų, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų. 

Logopedo pagalba nesuteikiama 3–4 m. amžiaus vaikams. 

Patalpų grupėms, personalo darbo vietoms ir poilsiui stoka. 

Liūdynės skyriaus pastatui  reikalinga renovacija. 

Tėvų (globėjų) įsitraukimas į ugdymo proceso planavimą. 

 

Galimybės Grėsmės 

Ugdomoji veikla organizuojama naudojant STEAM metodą. 

Edukacinės erdvės skatina vaikų smalsumą, pritaikytos tyrinėjimui 

ir eksperimentavimui. 

Grįžtamojo ryšio kultūros diegimas. 

Vaikai aktyvūs ugdymo proceso dalyviai. 

Tėvų (globėjų) įsitraukimas į ugdymo proceso planavimą.  

Daugėja vaikų, nepriimtų į darželį. 

Ekstremali situacija dėl COVID-19 ligos 

Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų trūkumas. 
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III. LOPŠELIO-DARŽELIO FILOSOFIJA, VIZIJA, MISIJA, PRIORITETAI 

 

            8. Filosofija – viskas prasideda nuo šypsenos. 

 

9. Vizija – lopšelis-darželis, kuris padeda vaikui žengti į rytdieną atsakingais, kūrybiškais, žaismingais žingsneliais.  

 

10. Misija  
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ŠEIMOS IR 

ĮSTAIGOS 

PARTNERYSTĖ 

YPATINGAS 

DĖMESYS 

UGDYMO 

KOKYBEI 

PASITIKĖJIMU 

GRĮSTI 

SANTYKIAI 

SAVIRAIŠKĄ 

SKATINANTI 

APLINKA 

EMPATIJA 

VAIKO 

SAVIJAUTAI 

NUOLAT 

TOBULĖJANTYS 

DARBUOTOJAI 

ĖJIMAS PO ŽINGSNELĮ 

LINK VAIKO 

SAVARANKIŠKUMO 

LŪKESČIŲ 

SUDERINAMUMAS 

ĖMIMASIS 

PRIEMONIŲ 

SAUGIOS IR 

SVEIKOS 

VAIKUI 

APLINKOS 

KŪRIMUI 
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IV. TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 

 

11. TIKSLAS – siekti kokybiško bei efektyvaus ugdymo. 

 

11.1. Uždavinys –organizuoti ugdomąją veiklą remiantis STEAM metodu. 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Ugdomoji veikla organizuojama naudojant 

STEAM metodą. Ugdomi gamtamoksliniai, 

technologiniai, inžineriniai, matematiniai, 

meniniai gebėjimai. Mokytojai tikslingai 

parenka priemones ir metodus skatinančius 

vaikų susidomėjimą ir įtrauktį, motyvuoja, 

planuoja ir efektyviai įgyvendina ugdymo 

turinį. 

Dauguma mokytojų tikslingai parenka priemones ir 

metodus skatinančius vaikų susidomėjimą ir 

įtrauktį, motyvuoja, planuoja ir efektyviai 

įgyvendina ugdymo turinį. 

Visi mokytojai tikslingai parenka priemones 

ir metodus, skatinančius vaikų susidomėjimą 

ir įtrauktį, motyvuoja, planuoja ir efektyviai 

įgyvendina ugdymo turinį. 

Priemonė Laukiami rezultatai Vykdymo 

terminai 

Atsakingas 

 

Finansavimo šaltiniai 

Lopšelio-darželio tarybos posėdžiai 

 

Pritarta ataskaitoms, veiklos 

planui, veiklos kokybės 

įsivertino planui, aptartas lėšų 

paskirstymas ir panaudojimas. 

Sudaryta naujos sudėties taryba  

Sausis 

Balandis 

Rugsėjis 

Gruodis 

P. Adakauskienė 

Lopšelio-darželio 

tarybos nariai 

Žmogiškieji ištekliai 

Mokytojų tarybos posėdis Pritarta ataskaitoms, aptartos 

2022 m. veiklos gairės ir iššūkiai 

Sausis L. Miežinienė Žmogiškieji ištekliai 

Mokytojų pasitarimas. Šiandienos ir rytdienos 

ugdymo(si) iššūkius atliepiantis ugdymas 

 

Aptartos pažangios, į vaiką 

orientuotos ugdymo(si) praktikos 

ir priimti bendri susitarimai 

Kovas R. Lukoševičienė Žmogiškieji ištekliai 

Mokytojų diskusija. 2022 m. veiklos 

planavimas 

Susitarta dėl metų veiklos tikslų 

ir uždavinių, aptartos veiklos 

gairės ir galimi sunkumai 

Sausis Mokytojai Žmogiškieji ištekliai 

Tikslingas ugdomosios veiklos planavimas  Tikslingai planuojama ir 

veiksmingai įgyvendinama 

Sausis–gruodis Mokytojai Žmogiškieji ištekliai 

Specialiosios lėšos 
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ugdomoji veikla 

Individualūs susitikimai su mokytojų 

komandomis dėl ugdomosios veiklos 

planavimo, fiksavimo 

Ugdomosios veiklos atitinka 

siekiamus tikslus 

Pagal poreikį R. Lukoševičienė Žmogiškieji ištekliai 

Ugdomosios veiklos įgyvendinimas 

naudojant STEAM metodą 

Ugdomi gamtamoksliniai, 

technologiniai, inžineriniai, 

matematiniai, meniniai 

gebėjimai 

Vasaris–gruodis Mokytojai Žmogiškieji ištekliai 

Specialiosios lėšos 

Stebėsena. Ugdymo turinio organizavimas 

naudojant STEAM metodą 

Parengta ugdymo turinio 

organizavimo naudojant STEAM 

metodą analizė 

Sausis–gruodis R. Lukoševičienė Žmogiškieji ištekliai 

Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas Fiksuojami vaikų pasiekimai ir 

pažanga. Remiantis rezultatais 

planuojama ugdomoji veikla 

2 k. metuose Mokytojai Žmogiškieji ištekliai 

Veiklos kokybės įsivertinimas „Vaiko 

gerovė“ 

Parengtos rekomendacijos 

ugdymo kokybei užtikrinti 

Kovas– lapkritis L. Miežinienė 

I. Baltrimavičienė 

E. Pšetulskienė 

V. Skabickienė 

D. Židonienė 

Žmogiškieji ištekliai 

Ikimokyklinio ugdymo programos „Vaiko 

žingsneliai į rytdieną“ atnaujinimas  

 

Atnaujinta ikimokyklinio 

ugdymo programa „Vaiko 

žingsneliai į rytdieną“ 

Sausis–balandis Darbo grupė 

Mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai 

Pagalbos vaikui planavimas Suteikta veiksminga pagalba 

ugdymosi problemų turintiems 

vaikams 

Visus metus; 

rezultatai 

aptariami kas 2 

mėn. 

S. Gedyminienė 

Mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai 

Mokymo lėšos 

Vaiko gerovės komisijos posėdžiai Svarstomi ir tenkinami vaikų 

specialieji ugdymosi poreikiai, 

klausimai susiję su vaiko gerove 

Kartą per 2 

mėnesius ir 

esant reikalui 

S. Gedyminienė 

VGK komisijos 

nariai 

Žmogiškieji ištekliai 

VGK komisijos narių koordinuojamų sričių 

aptarimas, atsiskaitymas, analizė 

Aptartos koordinuojamos sritys, 

patikslintas veiklos planas 

Sausis, birželis, 

gruodis 

VGK komisijos 

nariai 

Žmogiškieji ištekliai 

Specialiųjų poreikių turinčių vaikų pasiekimų Aptarti specialiųjų poreikių Sausis, gegužė 
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aptarimas turinčių vaikų pasiekimai, 

numatyti tolimesni ugdymo 

tikslai 

Individualių pagalbos vaikui planų, pritaikytų 

ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo 

programų ir individualių ugdymo ir pagalbos 

planų rengimas, aptarimas, vertinimas 

Parengti individualūs 

pagalbos/ugdymo ir pagalbos 

planai, vaikai ugdomi 

atsižvelgiant į jų individualius 

gebėjimus 

Pagal „Švietimo 

pagalbos vaikui 

teikimo Velžio 

lopšelyje-

darželyje 

„Šypsenėlė“ 

tvarkos aprašą“ 

  

Naujai atėjusių vaikų adaptacija, vertinimas Numatyti pagalbos būdai ir 

priemonės 

Lapkritis 

Aplinkosauginių vertybių ugdymas – 

praktinis pritaikymas 

Rūšiuojamos atliekos, 

formuojama asmeninė ir grupinė 

atsakomybė prieš aplinką bei ją 

tausojantys įpročiai 

Sausis–gruodis Mokytojai Žmogiškieji ištekliai 

Dalyvavimas ,,Erasmus+“ projekte „Robotika 

prieš patyčias – RoBy“ 

Ugdomi komandinio darbo, 

programavimo įgūdžiai 

panaudojant robotukus 

Sausis─gegužė I. Baltrimavičienė Mokymo lėšos 

(400 Eur) 

Efektyvus interaktyvaus ekrano SMART 

panaudojimas ugdymo procese 

Sukurti 8 užduočių rinkiniai, 

pasidalinta užduočių kūrimo 

patirtimi 

Vasaris–gruodis P. Adakauskienė 

E. Pšetulskienė 

Žmogiškieji ištekliai 

Projektinė veikla 

Ilgalaikis projektas „Mažo vaikelio didelės 

emocijos“  

 

Žaidybinių situacijų pagalba 

vaikai pažysta ir įvardija savo, 

draugų jausmus, emocijas. 

Analizuoja ir sprendžia 

problemines situacijas 

Vasaris–lapkritis A. Mulevičienė 

S. Gedyminienė 

Žmogiškieji ištekliai 

Specialiosios lėšos 

Ilgalaikis projektas ,,Aš mažasis STEAM 

atradėjas“ 

Ugdomi vaikų mąstymo, 

problemų sprendimo, 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo, darbo 

Balandis–

gruodis 

(2 k. per mėnesį, 

pagal temas) 

E. Pšetulskienė 

D. Gedgaudienė 

Ž. Žigaitė 

Specialiosios lėšos 



10 

grupėse įgūdžiai. Skatinamas 

smalsumas, saugus 

eksperimentavimas, rezultatų 

sisteminimas ir pristatymas.  

Ilgalaikis projektas ,,Muzikos instrumentai ir 

aš” 

Tyrinėja muzikos instrumentus, 

juos gamina, muzikuoja 

Sausis–gegužė D. Pleskienė Žmogiškieji ištekliai 

Ilgalaikis projektas ,,Atradimai, 

eksperimentai, tyrinėjimai“ 

Ugdomi vaikų socialiniai, 

bendravimo ir bendradarbiavimo 

įgūdžiai. Vaikai tyrinėja, 

eksperimentuoja, kuria, 

sistemina ir pristato sukurtus 

rezultatus. Sukurtas vestų veiklų 

vaikams koliažas. Apie vykdomo 

projekto rezultatus projekto 

dalyviai dalinasi su ugdymo 

įstaigos kolegomis, vaikų tėvais 

(globėjais), socialiniais 

partneriais 

Balandis–

gruodis 

(2 k. per mėnesį, 

pagal temas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Adakauskienė 

D. Gedgaudienė 

Z. Baranauskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialiosios lėšos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektai: 

„Pavasario gėlės“ 

„Smėlio pilys“ 

„Rudens gėrybės STEAM veikloje. Raidės iš 

gamtos“  

Vaikai aktyvūs ugdymo proceso 

dalyviai: tyrinėja, priima 

sprendimus, ieško atsakymų į 

kylančius klausimus 

 

Gegužė– 

birželis 

Rugsėjis– 

spalis 

R. Dabrilienė Žmogiškieji ištekliai 

Specialiosios lėšos 

Projektai: 

„Lesyklėlėj paukščiukams bus sočių 

staigmenų” 

„Nuo sėklytės iki daigelio“ 

„Su spalvelėm aš žaidžiu“ 

„Rudens gėrybės STEAM veikloje“ 

Sausis 

Kovas 

Birželis 

Spalis 

D. Židonienė Žmogiškieji ištekliai 

Specialiosios lėšos 

Individualių vaiko gebėjimų ugdymas dalyvaujant konkursuose, konferencijose 

Dalyvavimas Panevėžio r. Dembavos 

lopšelio-darželio „Smalsutis“ 

Ugdomi vaikų komandinio darbo 

gebėjimai, komandinė 

Kovas S. Gedyminienė 

R. Dabrilienė 

Specialiosios lėšos 
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organizuojamame konkurse „Sukam sukam 

galveles“ priešmokyklinio amžiaus vaikams 

atsakomybė 

Ugdomi komandinio darbo 

gebėjimai Dalyvavimas Panevėžio r. Dembavos 

lopšelio-darželio „Smalsutis“ 

organizuojamoje ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų ugdytinių mokslinėje-praktinėje 

konferencijoje „Mes gamtos vaikai“ 

Balandžio 28 d. R. Dabrilienė 

E. Pšetulskienė 

 

Specialiosios lėšos 

Dalyvavimas Panevėžio r. Krekenavos 

lopšelio-darželio „Sigutė“ organizuojamame 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių 

meninio skaitymo konkurse 

Ugdomi vaiko gebėjimai, 

atsižvelgiant į pomėgius ir 

gabumus 

Gegužė D. Ignatavičienė 

P. Adakauskienė 

R. Dabrilienė 

E. Pšetulskienė 

Specialiosios lėšos 

Ugdymas netradicinėje aplinkoje – išvykos  

„Gudručių“ grupės išvyka į Panevėžio 

profesinio rengimo centro saugaus eismo 

klasę 

Susipažįsta su saugaus elgesio 

taisyklėmis netradicinėje aplinkoje. 

Įgytą patirtį pritaiko praktikoje. 

Skatinama emocijų raiška 

Vasaris P. Adakauskienė 

D. Gedgaudienė 

Mokymo lėšos (30 Eur) 

„Gudručių“ grupės išvyka į Panevėžio lėlių 

vežimo teatrą 

Kovas P. Adakauskienė 

D. Gedgaudienė 

Specialiosios lėšos  

(30 Eur) 

„Smalsučių“, „Šaunučių“ grupių išvyka į 

Krekenavos turizmo informacijos centrą 

Kovas I. Baltrimavičienė 

M. Narbutienė 

Specialiosios lėšos  

(50 Eur) 

„Gudručių“ grupės išvyka į Upytės amatų 

centrą 

Balandis 

 

P. Adakauskienė 

D. Gedgaudienė 

Specialiosios lėšos  

(50 Eur) 

„Smalsučių“ grupės išvyka į muziejų Balandis 

 

I. Baltrimavičienė 

 

Specialiosios lėšos  

(20 Eur) 

„Darbštučių“ grupės išvyka į Upytės amatų 

centrą 

Balandis 

 

R. Dabrilienė Specialiosios lėšos  

(70 Eur) 

„Drąsučių“ grupės išvyka į Panevėžio 

kraštotyros muziejų 

Gegužė D. Ignatavičienė 

L. Adomaitienė 

 Specialiosios lėšos  

(30 Eur) 

„Linksmučių“ grupės išvyka į Panevėžio 

apskrities G. Petkevičaitės – Bitės viešąją 

biblioteką 

Gegužė J. Kairienė  Specialiosios lėšos  

(40 Eur) 

„Šypsniukų“ grupės išvyka į Panevėžio lėlių 

vežimo teatrą 

Gegužė E. Pšetulskienė 

D. Gedgaudienė 

Specialiosios lėšos  

(25 Eur) 
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„Gudručių“ grupės išvyka į Panevėžio 

muzikos mokyklą 

Rugsėjis P. Adakauskienė 

D. Pleskienė 

Specialiosios lėšos  

(30 Eur) 

„Drąsučių“ grupės išvyka į Panevėžio gamtos 

mokyklą 

 Rugsėjis D. Ignatavičienė 

L. Adomaitienė 

Specialiosios lėšos  

(30 Eur) 

„Šypsniukų“ grupės išvyka į Panevėžio 

gamtos mokyklą 

Rugsėjis E. Pšetulskienė 

D. Gedgaudienė 

Specialiosios lėšos  

(25 Eur) 

„Gudručių“ grupės išvyka į gyvulių parodą 

Algirdiškių k. 

Rugsėjis P. Adakauskienė 

D. Gedgaudienė 

Specialiosios lėšos  

(30 Eur) 

„Šypsniukų“ grupės išvyka į Panevėžio 

kraštotyros muziejų 

Rugsėjis E. Pšetulskienė 

D. Gedgaudienė 

Specialiosios lėšos  

(25 Eur) 

„Šypsniukų“ grupės išvyka į saugaus eismo 

klasę 

Spalis E. Pšetulskienė 

D. Gedgaudienė 

Mokymo lėšos (25 Eur) 

„Darbštučių“ grupės išvyka į Panevėžio 

priešgaisrinę gelbėjimo valdybą 

Spalis R. Dabrilienė Mokymo lėšos (50 Eur) 

„Šypsniukų“ grupės išvyka į Panevėžio 

priešgaisrinę gelbėjimo valdybą 

Lapkritis E. Pšetulskienė 

D. Gedgaudienė 

Specialiosios lėšos  

(25 Eur) 

„Gudručių“ grupės išvyka į Panevėžio 

priešgaisrinę gelbėjimo valdybą 

Lapkritis P. Adakauskienė 

D. Gedgaudienė 

Specialiosios lėšos  

(30 Eur) 

„Šypsniukų“ grupės išvyka į Arklio 

muziejų/Sodeliškių dvaro sodybą 

Gruodis E. Pšetulskienė 

D. Gedgaudienė 

Specialiosios lėšos  

(120 Eur) 

„Darbštučių“ grupės išvyka į teatrą (Kalėdinis 

spektaklis) 

Gruodis R. Dabrilienė Specialiosios lėšos  

(40 Eur) 

Grupių išvykos į Panevėžio robotikos centrą 

„RoboLabas“ 

 Pagal planą Mokytojai Mokymo lėšos (80 Eur) 

Specialiosios lėšos  

(150 Eur) 

11.2.Uždavinys – tobulinti lopšelio-darželio uždavinių įgyvendinimui reikalingas asmenines ir profesines kompetencijas. 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Darbuotojai nuolat tobulina savo asmenines ir 

profesines kompetencijas. Įgytos profesinės 

kompetencijos įgalina mokytojus organizuoti 

į vaiką orientuotą, visuminį ugdymą(si). 

Darbuotojų komandos bendrauja ir 

Darbuotojai nuolat tobulina savo asmenines ir 

profesines kompetencijas, taiko įvairius ugdymo(si) 

metodus  

Mokytojai organizuoja į vaiką orientuotą, 

visuminį ugdymą(si), naudoja inovatyvius 

ugdymo(si) metodus, taiko naujus 

technologinius sprendimus 
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bendradarbiauja siekiant bendrų tikslų 

Priemonė Laukiami rezultatai Vykdymo 

terminai 

Atsakingas 

 

Finansavimo šaltiniai 

Mokytojų tarybos posėdis. Vaikų pasiekimai 

ir pažanga: pokytis, vertinimo ypatumai, 

iššūkiai  

 

Atliktos analizės duomenimis 

įvertintas vaikų pasiekimų ir 

pažangos pokytis 

Lapkritis R. Lukoševičienė Žmogiškieji ištekliai 

Mokytojų pasitarimas. Projektinės veiklos, 

STEAM ugdymo veiklos sėkmės  

Perimta kolegų geroji patirtis 

organizuojant ir įgyvendinant 

gamtamokslinį ugdymą(si) 

Birželis 

Gruodis 

R. Lukoševičienė Žmogiškieji ištekliai 

Ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa 

„STEAM ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame ugdyme. Galimybės ir 

iššūkiai“ 

Įgytos profesinės kompetencijos, 

organizuojamas visuminis vaiko 

ugdymas(sis)  

Kovas–lapkritis L. Miežinienė 

R. Lukoševičienė 

Mokymo lėšos 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Bendruomenės lūkesčių dermė – 

laimingas vaikas“ įgyvendinimas – IV 

modulio mokymai ,,Kolektyvo santykių, 

paremtų bendryste, formavimas kuriant 

ugdymosi aplinkas“. 

Aplinkos, kurioje vaikas jaučiasi 

laimingas kūrimas, bendryste 

paremtų santykių kūrimas 

Balandis–

gegužė 

R. Lukoševičienė Mokymo lėšos 

Biudžeto lėšos 

Ilgalaikė kvalifikacijos programa 

„Besimokančių darželių tinklas 2022. 

STREAM elementai“ 

Įgytos žinios ir gebėjimai įgalina 

darbuotojus reflektuoti, veikti, 

priimti bendrus sprendimus 

Vasaris–gruodis R. Lukoševičienė 

Mokytojai 

Mokymo lėšos (222 Eur) 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjų 

diskusija „Ikimokyklinio ugdymo mokytojo 

padėjėjo ir mokytojo bendradarbiavimo 

svarba siekiant kokybiško ir efektyvaus 

ugdymo“ 

Glaudus grupių komandų 

bendradarbiavimas siekiant 

bendro tikslo 

Balandis L. Miežinienė Žmogiškieji ištekliai 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjų, 

kitų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas 

 

Įgytos, atnaujintos žinios 

panaudojamos darbe, sukurta 

pridėtinė vertė vaikui/įstaigai 

Visus metus 

 

V. Godliauskienė Savivaldybės lėšos 

Individualūs susitikimai su mokytojais dėl Patobulintos profesinės Visus metus R. Lukoševičienė Žmogiškieji ištekliai 
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profesinių kompetencijų sričių tobulinimo, 

numatomų žingsnių, pokyčio aptarimo 

kompetencijos 

Grupės komandos: mokytoja + mokytoja + 

ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja 

mokymasis reflektuojant 

Glaudus vienoje grupėje 

dirbančių darbuotojų mokymasis 

bendradarbiaujant 

Visus metus 

 

L. Miežinienė, 

R. Lukoševičienė 

Žmogiškieji ištekliai 

Darbuotojų skatinimas už veiklos rezultatus Įvertinti darbuotojai pagal 

savianalizės anketas, numatytos 

skatinimo priemonės 

Lapkritis L. Miežinienė 

Darbo taryba 

Žmogiškieji ištekliai 

Mokymo lėšos 

Savivaldybės biudžeto 

lėšos 

Metiniai pokalbiai, darbuotojų veiklos 

vertinimas 

Įvertinta darbuotojų veikla, 

numatyti asmeniniai veiklos 

uždaviniai, kvalifikacijos 

tobulinimas 

Sausis, vasaris, 

gruodis  

L. Miežinienė 

R. Lukoševičienė 

V. Godliauskienė 

V. Radžiuvienė 

Žmogiškieji ištekliai 

Plėtojama darbuotojų lyderystė  Veikia 5 lyderių suburtos 

komandos 

Visus metus L. Miežinienė Žmogiškieji ištekliai 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

atestacijos komisijos posėdžiai.  

I. Baltrimavičienės, E. Pšetulskienės 

atestacija 

Dviems mokytojams suteikta 

vyresniojo mokytojo 

kvalifikacija 

Pagal planą 

 

Lapkritis 

L. Miežinienė Žmogiškieji ištekliai 

Gerosios patirties sklaida lopšelyje-darželyje, mokymasis bendradarbiaujant 

Kūrybinės dirbtuvės ,,Ką jaučia vaikas?” Savikontrolės, emocijų raiškos ir 

aktyviojo ugdymo(si) metodai 

taikomi praktikoje 

Gegužė D. Ignatavičienė 

 

 

Žmogiškieji ištekliai 

Kūrybinė edukacinė veikla „Taisyklingos 

kalbos modeliavimo dirbtuvės“ 

Logopedinės priemonės, vaikų 

kalbinių gebėjimų lavinimo 

metodai taikomi praktikoje 

Gegužė S. Gedyminienė Žmogiškieji ištekliai 

Kūrybinės dirbtuvės „Grafinis dizainas su 

Canva programa. Užduočių kūrimas 

ikimokyklinio amžiaus vaikams“ 

Praktiškai išbandyta Canva 

programa, sukurtos užduotys 

Spalis D. Židonienė Žmogiškieji ištekliai 

Kūrybinės dirbtuvės „Užduočių kūrimas 

naudojant Wordwall programą“  

Praktiškai išbandyta Wordwall 

programa, sukurtos užduotys 

Spalis M. Narbutienė Žmogiškieji ištekliai 

Pranešimas „5–6 m. vaikų žinių ir gebėjimų Pristatytos vaikų žinių ir Lapkritis R. Dabrilienė Žmogiškieji ištekliai 
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vertinimas, rezultatų panaudojimas planuojant 

ugdomąsias veiklas“ 

gebėjimų vertinimo panaudojimo 

galimybės  

Gerosios patirties sklaida Panevėžio r. ikimokyklinių įstaigų darbuotojams 

Gerosios patirties sklaida „Robotukų 

panaudojimo ugdymo(si) procese galimybės“ 

Panevėžio r. pedagoginiams darbuotojams 

Pristatytos robotukų 

panaudojimo ugdymo veikloje 

galimybės 

Kovas–birželis 

 

 

I. Baltrimavičienė Žmogiškieji ištekliai 

Metodinių priemonių parengimas ir pristatymas 

Metodinės priemonės ,,Muzikuokime kartu” 

II dalies parengimas ir pristatymas Panevėžio 

miesto ir rajono ikimokyklinių įstaigų 

meninio ugdymo mokytojams 

Gerosios patirties sklaida Balandis D. Pleskienė Žmogiškieji ištekliai 

Metodinės priemonės „Spalvos vaikų 

pažinimo veikloje“ pristatymas 

Sukurtos ir pristatytos metodinės 

priemonės  

Spalis L. Adomaitienė Žmogiškieji ištekliai 

Metodinės priemonės, skirtos edukacinėms 

veikloms panaudojant robotukus, parengimas 

ir pristatymas  

Gruodis 

 

I. Baltrimavičienė Žmogiškieji ištekliai 

Dėlionė vaikams „Velžys“ Vasaris–rugsėjis D. Gedgaudienė Žmogiškieji ištekliai 

11.3.Uždavinys – kurti aplinką, skatinančią vaikų kūrybingumą, ugdančią kritinį mąstymą ir problemų sprendimą. 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Sukurta vaiko visuminį ugdymą(si) atliepianti 

aplinka. Edukacinės erdvės skatina vaikų 

kūrybiškumą, ugdo kritinį mąstymą, 

problemų sprendimą. Tėvai (globėjai) 

aktyvūs ugdymo proceso dalyviai. 

Sukurta aplinka skatina vaikų kūrybiškumą, ugdo 

kritinį mąstymą, problemų sprendimą 

Sukurta vaiko visuminį ugdymą(si) atliepianti 

aplinka: vaikai nebijo klysti, pašyti pagalbos, 

turi lygias galimybes dalyvauti visose 

veiklose, dalyvauja priimant sprendimus 

Priemonė Laukiami rezultatai Vykdymo 

terminai 

Atsakingas 

 

Finansavimo šaltiniai 

Mokytojų tarybos posėdis. Vidinės (požiūris, 

vertybės, elgsena, santykiai) ir išorinės 

(priemonės, grupių ir lauko edukacinės 

erdvės) lopšelio-darželio aplinkos darna 

Aptarta ugdomosios aplinkos 

reikšmė visuminiam vaiko 

ugdymui(si) ir priimti bendri 

susitarimai 

Gegužė–birželis L. Miežinienė Žmogiškieji ištekliai 

Mokytojų diskusija. Mokytojų ir tėvų 

(globėjų) susitikimas. Koks jis turėtų būti? 

Susitarta dėl sutikimų su tėvais 

(globėjais) organizavimo 

Balandis R. Lukoševičienė 

 

Žmogiškieji ištekliai 
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principų 

Vidaus edukacinių erdvių pritaikymas 

STEAM ugdymui 

Grupių edukacinės erdvės 

pritaikytos STEAM veiklai 

organizuoti 

Balandis R. Lukoševičienė 

Mokytojos 

Specialiosios lėšos 

Tikslingas priemonių įsigijimas, 

panaudojimas 

Tikslingai įsigytos ir efektyviai 

naudojamos ugdymo(si) 

priemonės 

Vasaris–gruodis R. Lukoševičienė 

Mokytojų 

metodinė grupė 

Specialiosios lėšos 

Mokymo lėšos 

 

Priemonių bazės susisteminimas – STEAM 

priemonių bankas 

Efektyvus priemonių naudojimas Balandis–

gegužė 

R. Lukoševičienė 

 

Žmogiškieji ištekliai 

Lauko edukacinių erdvių pertvarkymas 

 

„Tyrinėjimų erdvė“, „Sodinčius“ 

pritaikytos STEAM veiklai 

organizuoti, įrengta „Muzikos 

garsų laboratorija“ 

Iki rugsėjo 1 d. R. Lukoševičienė 

Edukacinių erdvių 

koordinatoriai 

 

Specialiosios lėšos 

Sukurta lauko „Konstravimo 

erdvė“, tyrinėjimo erdvė 

„Vabalų viešbutis“, papildyta 

priemonėmis lauko virtuvėlės 

erdvė (Liūdynės sk.) 

Iki rugsėjo 1 d. R. Dabrilienė 

D. Židonienė 

 

Specialiosios lėšos 

Ugdomosios veiklos organizavimas lauko 

edukacinėse erdvėse 

Vaikų užsiėmimai vyksta lauke 

taikant įvairius ugdymo(si) 

metodus; fiksuojami pagerėję 

vaikų ugdymo(si) rezultatai 

Visus metus Mokytojai Žmogiškieji ištekliai 

Saugios vaikui aplinkos kūrimas ir 

atnaujinimas 

 

Vaikų žaidimų aikštelės, vidaus 

patalpos atitinka higienos 

normas 

Visus metus L. Miežinienė 

V. Godliauskienė 

Savivaldybės lėšos 

Specialiosios lėšos 

Paramos lėšos 

Tautiškumą, pilietiškumą ugdančių veiklų 

organizavimas 

Ugdomas pilietiškumas, 

tolerantiškumas 

Sausis–gruodis Mokytojai Žmogiškieji ištekliai 

Prevencinių programų integravimas į ugdymo turinį 

Tarptautinė programa ,,Zipio draugai“ Vaikai geba įveikti kasdieninius 

emocinius sunkumus, kalbėti 

apie savo jausmus ir ieškoti būdų 

kaip su tais jausmais susitvarkyti 

Rugsėjis–

gruodis 

D. Ignatavičienė Mokymo lėšos  
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Gyvenimo įgūdžių ir Alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų įgyvendinimo 

programų taikymas ugdymo procese 

Vykdomos programos padeda 

suprasti, išugdyti gebėjimus ir 

įpročius, reikalingus tolesniam 

vaiko ugdymuisi 

Sausis–gruodis Mokytojos Žmogiškieji ištekliai 

Socialinio emocinio ugdymo programa  

,,Kimochis“  

Geresnė vaikų emocinė savijauta 

ir tarpusavio santykiai 

Sausis–gruodis  D. Ignatavičienė Žmogiškieji ištekliai 

Emocinio  intelekto ir socialinių 

kompetencijų ugdymo programa „Dramblys“, 

Limbinio mokymo(si) TM metodika.  

Draugiškoji olimpiada ,,Dramblys“2022 

Vaikai geba priimti sprendimus, 

spręsti problemines situacijas, 

užjausti kitus 

Sausis–gruodis  D. Ignatavičienė 

M. Narbutienė 

 

D. Ignatavičienė 

Žmogiškieji ištekliai 

 

 

Mokymo lėšos 

Erasmus + projekto „Taikus švietimas patyčių 

prevencijai vaikystėje“ PEEC, metodinės 

priemonės panaudojimas 

Ugdomi gebėjimai ir įpročiai, 

reikalingi tolesniam vaiko 

ugdymuisi 

Sausis–gruodis  Mokytojai Žmogiškieji ištekliai 

Atsisveikinimo su darželiu šventė Sukurta vaikui džiugi aplinka Gegužė–birželis Mokytojai Žmogiškieji ištekliai 

Specialiosios lėšos 

Dalinio švediško stalo principo ir maisto 

švaistymo mažinimo priemonių 

įgyvendinimas. 

 

Vaikai patys pasirenka daržoves 

iš pateikto asortimento, 

skatinamas savarankiškumas, 

atsakingumas, keičiasi vaikų 

valgymo kultūra 

Pagal 

epidemiologinę 

situaciją 

L. Mockienė 

V. Godliauskienė 

Mokytojai 

Savivaldybės lėšos 

Dalyvavimas ekologiškų žemės ūkio ir maisto 

produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose programoje 

60 proc. maisto produktų sudaro 

ekologiški arba NKP sertifikatą 

turintys produktai 

Vasaris–gruodis L. Mockienė 

V. Godliauskienė 

G. Gaurilkienė 

Valstybės lėšos 

Tėvų (globėjų) įtraukimas į ugdymo proceso 

planavimą ir įgyvendinimą 

 

Tėvai (globėjai) supažindinti su 

planuojamu ugdymo(si) procesu. 

Atsižvelgiama į tėvų (globėjų) 

idėjas organizuojant ugdomąsias 

veiklas 

Sausis–gruodis Mokytojai Žmogiškieji ištekliai 

Tėvų (globėjų) ir grupės mokytojų susitikimai Priimti bendri susitarimai, 

aptartos ugdymo proceso sėkmės 

ir nesėkmės  

1 k. ketvirtyje Mokytojai Žmogiškieji ištekliai 

Individualūs susitikimai su tėvais (globėjais)  Individualių pokalbių metu 1 k. pusmetyje Mokytojai Žmogiškieji ištekliai 
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aptartos vaikų sėkmės ir 

reikalinga pagalba, artimesnis 

mokytojų ir tėvų (globėjų) ryšys 

Susitikimas su tėvais (globėjais), kurių vaikai 

lankys lopšelį-darželį „Administracija + tėvai 

(globėjai) + grupės darbuotojai“  

Tėvai (globėjai) supažindinti su 

įstaigos susitarimais, veiklos 

prioritetais ir bendra tvarka  

Birželis 

 

L. Miežinienė Žmogiškieji ištekliai 

Panevėžio rajono pedagoginės psichologinės 

tarnybos paskaitos-diskusijos grupių 

bendruomenėms: 

„Vaikų ir tėvų santykiai. Kas turėtų nustatyti 

ribas ir kaip tai padaryt?“ 

„Tėvų ir mokytojų bendro tikslo siekimo 

svarba ir įtaka sėkmingam vaiko asmenybės 

vystymuisi“ 

Ugdytinių tėvai įgys žinių, kaip 

pozityviais būdais nustatyti 

vaikams ribas ir jų laikytis. 

 

Mokytojai ir tėvai susitars dėl 

vienodų etinių, moralinių, 

elgesio ir kitų vertybių ugdymo 

vaikuose, namuose ir darželyje. 

 

 

 

Balandis 

 

Rugsėjis 

 

 

 

S. Gedyminienė 

M. Narbutienė 

D. Ignatavičienė 

 

Žmogiškieji ištekliai 

Tėvų (globėjų) informavimas internetinėje 

svetainėje, elektroniniame dienyne 

Pateikta aiški, prieinama, 

tikslinga informacija tėvams 

(globėjams)  

Sausis–gruodis 

 

R. Lukoševičienė 

Mokytojai 

 

Žmogiškieji ištekliai 

Mokymo lėšos 

Įstaigos viešinimas  Sukurtas įstaigą 

reprezentuojantis filmukas 

Balandis–

gegužė 

R. Lukoševičienė Paramos lėšos 

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos projektas „Judėk linksmai, 

šypsokis plačiai“ 

Įsisavintos lėšos, skatinamas 

bendruomenės narių 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas bendros 

veiklos metu 

Balandis– 

lapkritis 

V. Skabickienė 

I. Baltrimavičienė 

J. Kairienė 

Savivaldybės lėšos 

Paramos lėšos 

Vaikų socializacijos, vaikų vasaros užimtumo 

ir poilsio, smurto ir patyčių prevencijos 

programų projektas 

Įsisavinto lėšos, ugdomas 

bendruomeniškumas 

bendraujant, bendradarbiaujant ir 

pramogaujant 

Liepa R. Lukoševičienė Savivaldybės lėšos 

Paramos lėšos 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

Respublikinis šokio iššūkis „Sveikinimo šokis 

mamai“ 

Suburtos šalies ikimokyklinio 

ugdymo įstaigos bendram 

projektui, sukurtas sveikinimo 

Kovas–gegužė D. Židonienė 

 

Žmogiškieji ištekliai 
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šokis 

A. Lipniūno kultūros centras Įstaigoje vykdoma Erasmus+ 
programa, priimtas savanoris, 

ugdomos sociokultūrinės vertybės  

Vasaris–gruodis 

 

R. Lukoševičienė Projektinės lėšos 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos, vykdančios 

STEAM veiklą 

Pasirašytos 3 bendradarbiavimo 

sutartys, perimta ir pasidalinta 

gerąja patirtimi organizuojant ir 

įgyvendinant STEAM veiklas 

Kovas–lapkritis L. Miežinienė 

R. Lukoševičienė 

Žmogiškieji ištekliai 

 

Panevėžio lopšelis-darželis „Gintarėlis“. 

Viktorina „Kelionė per Lietuvą“ Zoom 

konferencijų sistemoje 

Suorganizuota viktorina, vaikai 

perteikia turimas žinias apie 

Lietuvą 

Kovas E. Pšetulskienė 

D. Gedgaudienė 

Žmogiškieji ištekliai 

 

Rokiškio lopšelis-darželis ,,Varpelis“. 

Viktorina „Mano širdelėje Lietuva“ Zoom 

konferencijų sistemoje. 

Ugdytinio A. G. kūrybinių darbų paroda 

Suorganizuota viktorina, 

surengta paroda, lavinama vaikų 

kalba, skatinamas dalinimasis 

žiniomis ir gebėjimais 

Vasaris P. Adakauskienė 

D. Gedgaudienė 

Žmogiškieji ištekliai 

 

Panevėžio r. Velžio gimnazija. 

STEAM Velžio gimnazijoje. 

„Linksmosios estafetės“ su Velžio gimnazijos 

pirmos klasės mokiniais. 

Susitikimas su Velžio gimnazijos pirmos 

klasės mokytojais 

Plėtojami draugiški santykiai, 

bendryste sprendžiamos vaikų 

nesėkmės 

 

 

 

Kovas 

Gegužė 

 

Gruodis 

 

 

D. Ignatavičienė 

P. Adakauskienė 

 

P. Adakauskienė 

Žmogiškieji ištekliai 

Specialiosios lėšos  

Dalyvavimas Lietuvos masinio futbolo 

asociacijos projekte ,,Futboliukas“ 

Pagerėję vaikų komandinio 

žaidimo įgūdžiai  

Sausis–gegužė P. Adakauskienė 

I. Baltrimavičienė 

E. Pšetulskienė 

J. Kairienė 

Žmogiškieji ištekliai 

 

Velžio kaimo biblioteka, 

Liūdynės kaimo biblioteka 

Vaikai žino, kur yra biblioteka, 

jos paskirtį 

Pagal planą Mokytojos Žmogiškieji ištekliai 

 

Liūdynės kultūros centras. 

„Madų šou“, „Verbos“, „Vaikyste, nusijuok“, 

„Rudens paradas“. 

Edukaciniai užsiėmimai „Molio monai 2022“ 

 

Bendraujant ir bendradarbiaujant 

rengiamos šventės, parodos, 

edukaciniai užsiėmimai 

Pagal planą Mokytojos Žmogiškieji ištekliai 

Specialiosios lėšos  
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11.4. Uždavinys – ugdyti sakytinės kalbos, rašytinės kalbos ir mokėjimo mokytis gebėjimus. 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Fiksuojama vaikų pasiekimų pažanga 

sakytinės kalbos, rašytinės kalbos ir 

mokėjimo mokytis srityse. Vaikai aktyvūs 

ugdymo proceso dalyviai. Formuojama 

grįžtamojo ryšio kultūra 

Fiksuojama vaikų pasiekimų pažanga sakytinės 

kalbos, rašytinės kalbos ir mokėjimo mokytis 

srityse 

Fiksuojama vaikų pasiekimų pažanga 

sakytinės kalbos, rašytinės kalbos ir 

mokėjimo mokytis srityse. 

Vaikai pristato savo veiklas, vertina savo ir 

kitų veiklas, patirtį  

Priemonė Laukiami rezultatai Vykdymo 

terminai 

Atsakingas 

 

Finansavimo šaltiniai 

Mokytojų tarybos posėdis. Integralaus 

ugdymo strategijos 

Įvertintas besimokančios, 

inovatyvios organizacijos lygmuo ir 
aptartos naujų mokslo metų veiklos 

kryptys 

Rugpjūtis L. Miežinienė Žmogiškieji ištekliai 

Susitarimai kalbos ugdymui. Mėnesio šūkis Vaikų platesnis, turtingesnis 

žodynas, taisyklingesnė garsų, 

žodžių tartis 

Visus metus Mokytojai Žmogiškieji ištekliai 

Nuoseklus pagalbos mokiniui specialistų ir 

mokytojo bendradarbiavimas ugdant vaikų 

kalbą 

 

Užtikrinamas ugdymo(si) 

proceso tęstinumas, mokytojai 

tęsia pagalbos mokiniui 

specialistų pasiūlytą 

veiklą/metodą/būdą    

Visus metus Mokytojai Žmogiškieji ištekliai 

Efektyvus dienos ritmo priemonės „Mūsų 

diena darželyje“ panaudojimas 

Vaikai įsitraukia į ugdomosios 

veiklos planavimą, siūlo veiklos 

idėjas 

Visus metus Mokytojai Žmogiškieji ištekliai 

Nuolatinė veiklos refleksija, analizė 

 

Vyksta mokytojų individualus 

mokymasis bendradarbiaujant 

bei reflektuojant 

Visus metus Mokytojai Žmogiškieji ištekliai 

Grįžtamojo ryšio kultūros formavimas 

Mokytojas-vaikas-tėvai (globėjai) 

 

Mokytojai naudoja efektyvius 

metodus, skatinančius vaikus ir 

tėvus būti aktyviais ugdymo(si) 

proceso dalyviais 

Visus metus Mokytojai Žmogiškieji ištekliai 

Ilgalaikis projektas  ,,Burtininko pokštai“ Pagerėjusi vaikų garsų Balandis–spalis S. Gedyminienė Žmogiškieji ištekliai 
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 artikuliacija, aiškesnė kalba, 

platesnis aktyvusis žodynas, 

drąsiau reiškiamos mintys 

D. Ignatavičienė 

Apskrito stalo diskusija – sėkmės istorijos  

,,Šiuolaikinio vaiko poreikiai ir inovacijos 

ugdant vaikų kalbą“ (Panevėžio r. 

priešmokyklinio ugdymo mokytojai) 

Pasidalinta inovatyvių metodų, 

vaikų kalbiniams gebėjimams 

ugdyti, taikymo galimybėmis  

Lapkritis P. Adakauskienė Žmogiškieji ištekliai 

Kūrybinė edukacinė veikla mokytojams 

„Taisyklingos kalbos modeliavimo dirbtuvės“ 

Praktiškas logopedinių 

priemonių išbandymas, 

įsisavintos vaikų kalbinių 

gebėjimų lavinimo metodų 

pritaikymo galimybės 

Gegužė S. Gedyminienė Žmogiškieji ištekliai 

Tarptautinės šypsenos dienos minėjimas 

 

Sukurta aplinka, skatinanti 

dalintis emociniais išgyvenimais 

Spalio 1 d. 

 

Mokytojai  Žmogiškieji ištekliai 

 

12. Ūkinė – finansinė veikla 

 

Priemonė Vykdymo 

terminai 

Atsakingas 

 
Finansavimo šaltiniai 

Ūkinė veikla 

Virtuvės  ir maisto sandėlio patalpų  remontas (Velžys) III ketv. V. Godliauskienė Savivaldybės biudžeto 

lėšos (5510,00 Eur) 

Lauko laiptų aikštelių, įėjimo takų dangos remontas (Liūdynės skyrius) III ketv. V. Godliauskienė 

V. Radžiuvienė 

 

Savivaldybės biudžeto 

lėšos (15 850 Eur) 

Vartų ir vartelių remontas (Liūdynės skyrius) II-III ketv. Savivaldybės biudžeto 

lėšos (1650,00 Eur) 

Virtuvės ir maisto sandėlių remontas. Virtuvės patalpų santechnikos ir  

elektros instaliacijos keitimas (Liūdynės skyrius) 

 

III ketv. Savivaldybės biudžeto 

lėšos (20990,00 Eur) 

Vidaus grindų remontas (Liūdynės skyrius)  

 

 

III ketv. Savivaldybės biudžeto 

lėšos (1000,00 Eur) 
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PRITARTA 

Velžio lopšelio-darželio tarybos 

2022-01-25 posėdžio protokolas Nr. T-1 

Lauko durų keitimas (Liūdynės skyrius) II-IV ketv. V. Godliauskienė 

V. Radžiuvienė 

Savivaldybės biudžeto 

lėšos (900,00 Eur) 

Priestato statyba ir projektavimo darbai I-IV ketv. L. Miežinienė 

V. Godliauskienė 

Savivaldybės biudžeto 

lėšos (300000,00 Eur) 

Termometrų, gaisrinių čiaupų ir gesintuvų patikra, kondicionieriaus filtrų 

keitimas 

I-IV ketv. V. Godliauskienė Savivaldybės biudžeto 

lėšos (250,00 Eur) 

Inventoriaus ir darbo įrankių  pirkimas II-IV ketv. V. Godliauskienė Savivaldybės biudžeto 

lėšos (3000,00 Eur ) 

Civilinės ir priešgaisrinės saugos stalo pratybos Gegužės 18 d. V. Godliauskienė Žmogiškieji ištekliai 

Vaikų žaidimo aikštelių patikra Rugsėjo mėn. V. Godliauskienė 

V. Radžiuvienė 

Savivaldybės biudžeto 

lėšos (200,00Eur) 

Ataskaitos 

Finansinės ataskaitos ir deklaracijos 

 

 

 

 

Vasaris 

Kovas  

Gegužė  

Gegužė 

Vasaris 

G. Gaurilkienė Žmogiškieji ištekliai 

Gaisrinės saugos deklaracija  Sausis V. Godliauskienė 

Informacija apie vidaus kontrolės įgyvendinimą Vasaris L. Miežinienė 

Metinė inventorizacija Lapkritis–

gruodis 

G. Gaurilkienė 

Planavimas  

Viešųjų pirkimų planas Vasaris  V. Godliauskienė Žmogiškieji ištekliai 

Dokumentacijos plano suderinimas Spalis O. Čovbanienė 
2023 m. biudžeto planas Lapkritis G. Gaurilkienė 

2023–2025 m. strateginis planas Lapkritis L. Miežinienė 


