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PATVIRTINTA 

Panevėţio r. Velţio lopšelio-darţelio ,,Šypsenėlė“ 

direktoriaus 2023 m. sausio 27 d. 

įsakymu Nr. V1-22 

 

PANEVĖŢIO R. VELŢIO LOPŠELIO-DARŢELIO ,,ŠYPSENĖLĖ“ 

2023 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Panevėţio r. Velţio lopšelio-darţelio ,,Šypsenėlė“ 2023 metų veiklos planas (toliau – planas) sudaromas atsiţvelgus į švietimo būklę, 

bendruomenės poreikius, nustato metinius įstaigos tikslus bei uţdavinius, apibrėţia prioritetus ir priemones uţdaviniams 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 atsiţvelgiant į Panevėţio r. Velţio lopšelio-darţelio ,,Šypsenėlė“ 2023–2025 metų strateginį planą.  

4. Planą įgyvendins Panevėţio r. Velţio lopšelio-darţelio ,,Šypsenėlė“ (toliau – lopšelis-darţelis) administracija, pedagoginiai ir kiti 

darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai (globėjai). 

 

II. 2022 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ IR LOPŠELIO-DARŢELIO APLINKOS MIKROKLIMATO 

ĮSIVERTINIMAS 

 

5. 2023 m. sausio 1 d. duomenimis lopšelį-darţelį lankė 145 vaikai, iš jų – 25 lankė Liūdynės skyrių. Vaikams teikiama specialioji pedagoginė 

pagalba, 4 vaikai turi didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių. 

2023 m. sausio 1 d. duomenimis lopšelyje-darţelyje dirba 41 darbuotojas, iš jų – 20 pedagoginių darbuotojų: direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, meninio ugdymo mokytojas, logopedas. 2022 m. spalio 1 d. duomenimis, pedagoginio personalo vidutinis amţius – 48 metai. 

Mokytojų pasiskirstymas pagal kvalifikacines kategorijas: mokytojo – 44 proc., vyresniojo mokytojo – 28 proc., mokytojo metodininko – 28 proc. 

Įsteigtos 2 mokytojo padėjėjo pareigybės. 2 dienas per savaitę lopšelyje-darţelyje dirba sveikatos prieţiūros specialistas.  

 

6. Lopšelio-darţelio 2022 m. veiklos uţdavinių įgyvendinamo rezultatyvumas. 

2022 m. veiklos plano mokytojų numatytų priemonių įgyvendinimas: įgyvendinta – 88 proc., iš dalies įgyvendinta – 5 proc., neįgyvendinta – 7 

proc. numatytų priemonių. 
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Uţdavinys Rezultatas 

Organizuoti ugdomąją veiklą 

remiantis STEAM metodu 

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. pradėtos įgyvendinti atnaujintos Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa ir 

ikimokyklinio ugdymo programa „Vaiko ţingsneliai į rytdieną“. Ikimokyklinio ugdymo programa 

„Vaiko ţingsneliai 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“. 89 proc. mokytojų tikslingai parenka priemones ir 

metodus, skatinančius vaikų susidomėjimą ir įtrauktį. Ugdomoji veikla organizuojama remiantis 

patirtiniu ugdymu(si). 80 proc. mokytojų ugdymo veiklose taiko inovatyvius ir veiksmingus patirtinio 

ugdymo(si) metodus, skatinančius emocinę raišką, iniciatyvumą, motyvaciją, refleksiją. Ugdomojoje 

veikloje  naudojamas STEAM metodas – ugdomi gamtamoksliniai, technologiniai, inţineriniai, 

matematiniai, meniniai vaikų gebėjimai. Ugdymas vykdomas ir netradicinėse aplinkose – bibliotekoje, 

muziejuose, amatų centre, Gamtos mokykloje. Vaikų pasiekimai ir paţanga aptariami su tėvais 

(globėjais) individualių pokalbių metu. Atlikus vaikų pasiekimų analizę nustatyta stipriausia vaikų 

ugdymo(si) sritis – kasdieninio gyvenimo įgūdţiai, didesnį dėmesį būtina skirti mokėjimo mokytis, 

problemų sprendimo ir rašytinės kalbos sritims. Sudaromos sąlygos vaikų saviraiškai skatinti – 

pasirašytos sutartys su meninio, aktyvaus judėjimo, projektavimo pradmenų, anglų kalbos neformaliojo 

ugdymo tiekėjais.  

2022 m. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektui „Judėk linksmai, šypsokis 

plačiai“ vykdyti gauta 800 Eur, Vaikų vasaros uţimtumo ir poilsio programos projektui „STEAM vasara 

su šypsenėle“ vykdyti – 1000 Eur. 

Dalyvaujant „Erasmus+“ projekte „Robotika prieš patyčias – RoBy“ ugdomi vaikų komandinio darbo, 

programavimo įgūdţiai.  

Tobulinti lopšelio-darţelio uţdavinių 

įgyvendinimui reikalingas asmenines 

ir profesines kompetencijas 

Darbuotojai nuolat tobulina savo asmenines ir profesines kompetencijas siekiant efektyviai įgyvendinti 

įstaigos nusimatytus kvalifikacijos tobulinimo prioritetus: 

STEAM metodo taikymas ugdymo procese: įgyvendinti lopšelio-darţelio ir Panevėţio r. švietimo centro 

parengtos kvalifikacijos tobulinimo programos „STEAM ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

procese – iššūkiai ir galimybės“ (programos kodas 213002994) moduliai: I modulis „STEAM ugdymas: 

ugdymo proceso planavimas“, II modulis „STEAM ugdymas: ugdomosios aplinkos reikšmė visuminiam 

vaiko ugdymui(si)“; organizuoti VšĮ Mokymosi mokyklos Besimokančių darţelių tinklo 2022  mokymai 

visai darţelio bendruomenei „Ilgalaikė kvalifikacijos kėlimo programa su STREAM elementais“, 

kvalifikaciją kėlė 34 darbuotojai (iš jų 15 nepedagoginiai darbuotojai). 

Ikimokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimas – 2022 m. balandţio–rugsėjo mėn. mokytojų komanda 
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dalyvavo programos „Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas. Kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo 

metodinės medţiagos priemonių rinkiniais“ I, II, II modulio mokymuose. 

Priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimas – 2022 m. geguţės–spalio mėn. įstaigos komanda 

dalyvavo Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ 

(kodas 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001) 40 akad. val. mokymuose priešmokyklinio ugdymo mokytojams, 

vadovams „Kaip kūrybiškai ir kokybiškai įgyvendinti atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą“. 

Bendrystės stiprinimas, saugios ir sveikos darbo aplinkos puoselėjimas: įgyvendinti lopšelio-darţelio ir 

Panevėţio r. švietimo centro parengtos kvalifikacijos tobulinimo programos „Bendruomenės lūkesčių 

dermė – laimingas vaikas“. IV modulio mokymai ,,Kolektyvo santykių, paremtų bendryste, formavimas, 

kuriant ugdymosi aplinkas“; visi darbuotojai baigė neformalaus mokymo programą „Smurtas ir 

priekabiavimas: pavojus, prevencijos priemonės, darbuotojų teisės ir pareigos“, Lietuvos Raudonojo 

Kryţiaus draugijos pirmos pagalbos mokymus; pedagoginiai darbuotojai dalyvavo Panevėţio r. 

pedagoginės psichologinės tarnybos mokymuose „Ikimokyklinio amţiaus vaikų elgesio ir emocijų 

sunkumų stebėjimas, atpaţinimas“. Bendradarbiaujant su Panevėţio regos centru „Linelis“ įgyvendinta 

kvalifikacijos tobulinimo programa „Edukacinių aplinkų pritaikymas ugdymo procese“. Įgytos 

profesinės kompetencijos įgalina mokytojus organizuoti į vaiką orientuotą, visuminį ugdymą(si). 

Darbuotojų komandos bendrauja ir bendradarbiauja siekiant bendrų tikslų, pedagoginiai darbuotojai 

dalinasi gerąja patirtimi: organizuotos kūrybinės dirbtuvės ,,Ką jaučia vaikas?” lopšelio-darţelio 

darbuotojams, gerosios patirties sklaidos renginys „Robotukų panaudojimo ugdymo(si) procese 

galimybės“ Panevėţio rajono pedagoginiams darbuotojams. Parengta ir pristatyta dėlionė vaikams 

„Velţys“. 5 darbuotojai baigė ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo modulinę profesinio mokymo 

programą ir įgijo ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo kvalifikaciją bei baigė 60 ak. val. trukmės 

kvalifikacijos kursus „Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija“. 

Kurti aplinką, skatinančią vaikų 

kūrybingumą, ugdančią kritinį 

mąstymą ir problemų sprendimą 

Kuriama vaiko visuminį ugdymą (si) atliepianti aplinka – edukacinės erdvės ugdo vaikų kritinį mąstymą, 

skatina kūrybiškumą. Lauko edukacinės erdvės nuolat atnaujinamos ir įrengiamos naujos, orientuotos į 

vaikų patirtinį ugdymą: „Tyrinėjimo erdvė“, „Muzikos garsų laboratorija“, „Konstravimo erdvė“, 

„Sodinčiaus erdvė“. Veikia edukacinių erdvių kuratorių grupės; veikla lauko edukacinėse erdvėse 

vykdoma pagal sistemą, paremtą „Ţetonėlių“ principu. Vidaus erdvės pritaikytos STEAM ugdymui, 

įsigytos tikslingos priemonės ir jos susistemintos. Rūšiuojamos atliekos, formuojama asmeninė 

atsakomybė prieš aplinką bei ją tausojantys įpročiai. 

Asmenine atsakomybe, empatija, prieţasties ir pasekmės ryšio supratimu paremtas lopšelio-darţelio 

bendruomenės narių bendravimas ir bendradarbiavimas. Įgyvendintos priemonės, skatinančios lygybę, 
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įvairovę ir įtrauktį. Vykdomi „Erasmus+“ projektai: KA3 projektas „Robotika prieš patyčias – RoBy“, 

,,Taikus švietimas patyčių prevencijai vaikystėje“. Į ugdymo turinį integruojamos emocinio intelekto ir 

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

tarptautinė A. Sadauskaitės sumanymo „Pasakos augimui. Asmenybės ugdymo uţsiėmimai“ iniciatyva 

„Pasakų iššūkis“. 
Dalyvaujame ekologiškų ţemės ūkio ir maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose 

programoje. 60 proc. maisto produktų sudaro ekologiški arba NKP sertifikatą turintys produktai. 2022 metais 

vykdant programą gauta 11 780 Eur paramos.  

Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais ugdomas vaikų gebėjimas bendradarbiauti, įgyti pasitikėjimo, 

priimti sprendimus. gilinama socialinė kompetencija. Organizuojami bendri projektai su Panevėţio lopšelio-

darţelio „Draugystė“ švietimo pagalbos specialistais ir pedagogais, Liūdynės kultūros centru. Vykdomos 

bendros veiklos su socialiniais partneriais – Dembavos lopšeliu-darţeliu „Smalsutis“, Paţagienių mokykla-

darţeliu, Panevėţio lopšeliais-darţeliais „Draugystė“ ir „Ţilvitis“. Kartu su Velţio gimnazijos pradinių klasių 

mokytojais kasmet aptariami vaikų pasiekimai ir pasirengimas pradiniam ugdymui.  

Ugdyti sakytinės kalbos, rašytinės 

kalbos ir mokėjimo mokytis 

gebėjimus 

Vyko nuoseklus pagalbos mokiniui specialistų ir mokytojo bendradarbiavimas ugdant vaikų kalbą. 

Vaikai yra aktyvūs ugdymo proceso dalyviai, įsitraukia į ugdomosios veiklos planavimą, siūlo veiklos 

idėjas.  

Vyksta mokytojų individualus mokymasis bendradarbiaujant bei reflektuojant: 2022 m. lapkričio mėn. 

organizuota Panevėţio r. priešmokyklinio ugdymo mokytojų apskrito stalo diskusija – pasidalijimas 

sėkmės istorijomis ,,Šiuolaikinio vaiko poreikiai ir inovacijos ugdant vaikų kalbą“, kūrybinė edukacinė 

veikla mokytojams „Taisyklingos kalbos modeliavimo dirbtuvės“. Tęsiama tradicija minėti Tarptautinę 

šypsenos dieną. 

Ūkinė – finansinė veikla Skaitmenizuotos darbo vietos – įsigyta 7 nešiojamieji kompiuteriai, spausdintuvai grupėse. Kabinetuose ir 3 

grupėse sumontuojant LED šviestuvai. 
Atlikti remonto darbai: virtuvės  ir maisto sandėlio patalpų  remontas, kanalizacijos vamzdyno remontas. 

Atlikti remonto darbai Liūdynės skyriuje: lauko laiptų aikštelių, įėjimo takų dangos remontas, vartų ir 

vartelių remontas, virtuvės ir maisto sandėlių remontas, virtuvės patalpų santechnikos ir  elektros 

instaliacijos keitimas, vidaus grindų remontas, lauko durų keitimas. 

Vaikų ţaidimų aikštelės atitinka saugumo reikalavimus.  
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7. SSGG analizė 

 

 

Stiprybės Silpnybės 

Laikomasi bendruomenės susitarimų. 

Sukurtos patrauklios lauko ir vidaus edukacinės erdvės, 

skatinančios visuminį vaikų ugdymą(si). 

Ugdymo priemonių gausa, geri materialiniai ištekliai, grupės 

aprūpintos informacinėmis technologijomis ir interneto prieiga. 

Veikia darbuotojų skatinimo sistema. 

Darbuotojų komandinis darbas, iniciatyvinės grupės. 

Bendruomenės nariai jaučiasi saugūs ir pasitiki vieni kitais. 

Darbuotojai motyvuoti, nuolat kelia kvalifikaciją. 

Į ugdymo procesą integruojamos kitų švietimo teikėjų 

įgyvendinamos programos (anglų kalba, robotika, krepšinis, 

klasikinis šokis). 

 

Didelis vaikų skaičius grupėse. 

Nepatenkinamas visų vaikų poreikis lankyti įstaigą. 

Patalpų grupėms, personalo darbo vietoms ir poilsiui stoka, nėra sporto salės 

Nėra psichologo, specialiojo pedagogo, kineziterapeuto, fizinio ugdymo 

specialistų. 

Logopedo pagalba nesuteikiama 3–4 m. amţiaus vaikams. 

Daugėja vaikų, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų. 

Tėvų (globėjų) įsitraukimas į ugdymo proceso planavimą. 

 

 

Galimybės Grėsmės 

Bendruomenės kompetencijų, reikalingų įtraukties 

principui įgyvendinti, tobulinimas. 

Naujų bendravimo su tėvais (globėjais) formų taikymas. 

Palankesnė darbuotojui psichologinė ir fizinė aplinka. 

Klimatui palankios veiklos nuostatų formavimas. 
Pedagogų ir tėvų veiklos dermė, skatinant vaiko pasiekimus ir juos 

vertinant.  

Vaikų ir tėvų įtraukimas į ugdymo(si) proceso planavimą, 

išnaudojant kolektyvo iniciatyvumą, sutelktumą. 

Sudaryti lygias galimybes visiems vaikams ugdytis lopšelyje-

darţelyje. 

 

Blogėjanti vaikų sveikata. 

Didėjantis specialiųjų poreikių vaikų skaičius. 

Mokytojų pervargimas dėl nuolat besikeičiančių ugdymo programų, tvarkų, 

įstatymų. 
Pokyčiai, reikalaujantys keisti įprastą darbo praktiką, nauji lūkesčiai, naujos darbo 

priemonės, skaitmeninė aplinka gali sumaţinti dalies darbuotojų psichologinį saugumą, 

motyvaciją bei turėti įtakos personalo kaitai.  

Skeptiškas dalies bendruomenės narių nusiteikimas laipsniškai pereiti prie įtraukiojo 

ugdymo modelio.  

 

 



6 

III. LOPŠELIO-DARŢELIO FILOSOFIJA, VIZIJA, MISIJA, PRIORITETAI 

            8. Filosofija – viskas prasideda nuo šypsenos. 

 

9. Vizija – lopšelis-darţelis, kuris padeda vaikui ţengti į rytdieną atsakingais, kūrybiškais, ţaismingais ţingsneliais. 

 

10. Misija  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. TIKSLAI, UŢDAVINIAI IR ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 
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SANTYKIAI 

SAVIRAIŠKĄ 
SKATINANTI 

APLINKA 

EMPATIJA 
VAIKO 

SAVIJAUTAI 

NUOLAT 

TOBULĖJANTYS 

DARBUOTOJAI 

ĖJIMAS PO ŢINGSNELĮ 

LINK VAIKO 

SAVARANKIŠKUMO 

LŪKESČIŲ 

SUDERINAMUMAS 

ĖMIMASIS 
PRIEMONIŲ 

SAUGIOS IR 

SVEIKOS 
VAIKUI 

APLINKOS 

KŪRIMUI 
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11. TIKSLAS – kurti besimokančios organizacijos kultūrą, įgalinančią kokybiškam visuminiam ir lygias galimybes uţtikrinančiam 

ugdymo(si) procesui.  

 

11.1. Uţdavinys –organizuoti naujausiomis tendencijomis grįstą ugdymo procesą.   

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Naudojami inovatyvūs ugdymo(si) metodai ir 

priemonės. Fiksuojama vaikų pasiekimų 

paţanga mokėjimo mokytis, problemų 

sprendimo srityse Vaikai aktyvūs ugdymo 

proceso dalyviai.  

Fiksuojama vaikų pasiekimų paţanga mokėjimo 

mokytis, problemų sprendimo srityse. 

Visi mokytojai taiko naujus technologinius 

sprendimus, inovatyvius ugdymo(si) metodus 

ir priemones. Įgyvendinant ugdymo turinį 

išlaikoma pusiausvyra tarp vaiko inicijuotos ir 

mokytojo organizuotos veiklos.  

Priemonė Laukiami rezultatai Vykdymo 

terminai 

Atsakingas 

 

Finansavimo šaltiniai 

Lopšelio-darţelio tarybos posėdţiai 

 

Pritarta ataskaitoms, veiklos 

planui, veiklos kokybės 

įsivertino planui, aptartas lėšų 

paskirstymas ir panaudojimas 

Sausis 

Balandis 

Rugsėjis 

Gruodis 

T. Supronas 

Lopšelio-darţelio 

tarybos nariai 

Ţmogiškieji ištekliai 

Mokytojų tarybos posėdis Pritarta ataskaitoms, aptartos 

2023 m. veiklos gairės ir iššūkiai 

Sausis R. Lukoševičienė Ţmogiškieji ištekliai 

Mokytojų pasitarimas – diskusija. 

Naujausiomis tendencijomis grįstas ugdymo 

procesas 

Aptartos į vaiką orientuotos 

ugdymo praktikos ir priimti 

bendri susitarimai 

Vasaris R. Lukoševičienė Ţmogiškieji ištekliai 

Ugdymo turinio organizavimas remiantis 

STEAM metodu  

Taikomi aktyvaus ugdymo(si) 

metodai įgalinantys probleminį, 

patirtinį, tyrinėjimu grystą 

ugdymą(si) 

Sausis–gruodis Mokytojai Ţmogiškieji ištekliai 

Specialiosios lėšos 

Stebėsena. Ugdymo turinio organizavimas  Parengta ugdymo turinio 

organizavimo analizė 

Sausis–gruodis R. Lukoševičienė Ţmogiškieji ištekliai 

Tikslingi metodai ir priemonės mokėjimo 

mokytis ir problemų sprendimo sričių 

gebėjimams ugdyti 

Fiksuojami vaikų pasiekimai ir 

paţanga mokėjimo mokytis ir 

problemų sprendimo srityse  

Sausis–gruodis Mokytojai Ţmogiškieji ištekliai 

Efektyvus informacinių technologijų 

naudojimas ugdymo procese 

Taikomi veiksmingi metodai 

visuminiam vaiko ugdymui(si) 

Sausis–gruodis Mokytojai Ţmogiškieji ištekliai 

Mokymo lėšos 
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Individualūs susitikimai su mokytojų 

komandomis dėl ugdomosios veiklos 

planavimo, fiksavimo 

Ugdomosios veiklos atitinka 

siekiamus tikslus 

Pagal poreikį R. Lukoševičienė Ţmogiškieji ištekliai 

Vaikų pasiekimų ir paţangos vertinimas Fiksuojami vaikų pasiekimai ir 

paţanga. Remiantis rezultatais 

planuojama ugdomoji veikla 

3 k. metuose Mokytojai Ţmogiškieji ištekliai 

Atnaujintos priešmokyklinio ugdymo 

bendrosios programos įgyvendinimas 

Efektyviai įgyvendinama 

priešmokyklinio ugdymo 

programa 

Sausis–gruodis Mokytojai Mokymo lėšos 

Veiklos kokybės įsivertinimas „Vaiko 

gerovė“ 

Parengtos rekomendacijos 

ugdymo kokybei uţtikrinti 

Kovas–lapkritis L. Mieţinienė 

I. Baltrimavičienė 

E. Pšetulskienė 

D. Ţidonienė 

L. Valonienė 

Ţmogiškieji ištekliai 

Bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto 

Šiaulių akademijos Edukologijos instituto 

doktorante J. Starkute atliktas lopšelio-

darţelio kultūros tyrimas  

Parengta organizacijos kultūros 

analizė, identifikuotos stipriosios 

ir tobulintinos sritys, numatytos 

tobulinimo gairės  

Vasaris–

rugpjūtis 

R. Lukoševičienė Ţmogiškieji ištekliai  

Tikslingas priemonių įsigijimas, 

panaudojimas 

Tikslingai įsigytos ir efektyviai 

naudojamos ugdymo(si) 

priemonės 

Vasaris–gruodis R. Lukoševičienė 

Metodinė grupė 

Specialiosios lėšos 

Mokymo lėšos 

 

Lauko edukacinių erdvių pertvarkymas Įrengta transporto priemonių ir 

technikos erdvė, emocijų 

paţinimo erdvė 

Balandis–liepa  R. Lukoševičienė 

Lauko edukacinių 

erdvių kuratoriai 

Specialiosios lėšos 

 

Vidaus edukacinių erdvių pertvarkymas  Sukurtos mobilios ar stacionarios 

vaikų asmeninės erdvės, vaikų ir 

tėvų (globėjų) idėjų erdvės 

Kovas– geguţė R. Lukoševičienė 

Mokytojai 

Projektinės lėšos 

Specialiosios lėšos 

Ugdymas netradicinėje aplinkoje – išvykos  

(1 priedas) 

Organizuojamas patirtinis 

ugdymas, vaikai geba kelti 

klausimus ir ieškoti atsakymų 

Vasaris–gruodis Mokytojai Specialiosios lėšos 

Mokymo lėšos 

 

Ugdomosios aplinkos keitimas – ugdymas 

lauko edukacinėse erdvėse 

1 kartą per mėnesį ugdomoji 

veikla vykdoma lauko 

Sausis–vasaris Mokytojai Specialiosios lėšos 
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edukacinėse erdvėse 

11.2. Uţdavinys – plėtoti visapusišką ugdymą(si) skatinančią ir vienodas įsitraukimo ir dalyvavimo galimybes uţtikrinančią ugdymo(si) 

aplinką. 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Sukurta visapusišką ugdymą(si) skatinanti ir 

vienodas įsitraukimo ir dalyvavimo 

galimybes uţtikrinanti 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 pozityvi, pagarbi ir įtrauki, vaiko 

visuminį ugdymą(si) atliepianti aplinka: 

vaikai jaučiasi saugūs, turi lygias galimybes 

dalyvauti visose veiklose, dalyvauja priimant 

sprendimus. Tėvai (globėjai) aktyvūs ugdymo 

proceso dalyviai. 

Priemonė Laukiami rezultatai Vykdymo 

terminai 

Atsakingas 

 

Finansavimo šaltiniai 

Mokytojų tarybos posėdis. Lopšelio-darţelio 

kultūra ir jos įtaka ugdymo kokybės 

tobulinimui  

Pristatyta lopšelio-darţelio 

kultūros analizė, numatytos 

tobulinimo gairės ir aptartos 

naujų mokslo metų veiklos 

kryptys 

Rugpjūtis R. Lukoševičienė Ţmogiškieji ištekliai 

Bendruomenės susitarimai, skatinantys 

vertybinių nuostatų laikymą(si) 

Bendravimas ir 

bendradarbiavimas paremtas 

vertybinėmis nuostatomis 

Sausis–gruodis L. Mieţinienė 

Mokytojai 

Ţmogiškieji ištekliai 

Ugdymo(si) pagrindas – vertybinis ugdymas 

(2 priedas) 

Ugdymo(si) procesas paremtas 

lopšelio-darţelio 

puoselėjamomis vertybėmis 

Sausis–gruodis Mokytojų 

komandos 

Specialiosios lėšos 

Ţmogiškieji ištekliai 

 

Panevėţio rajono pedagoginės psichologinės 

tarnybos paskaita–diskusija pedagoginiams 

darbuotojams „Pasirengimas įtraukiajam 

ugdymui“ 

Aptarti įtraukiojo ugdymo 

iššūkiai ir galimybės, 

pasirengimo gairės  

Balandis S. Gedyminienė Ţmogiškieji ištekliai 

Panevėţio rajono pedagoginės psichologinės 

tarnybos paskaita lopšelio-darţelio 

bendruomenei „Įtraukusis ugdymas – kas 

tai?“ 

Visuotinio susirinkimo metu 

bendruomenės nariai 

supaţindinti su įtraukiojo 

ugdymo principais 

Geguţė S. Gedyminienė Ţmogiškieji ištekliai 

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios Įsisavintos lėšos, stiprinama Balandis– I. Baltrimavičienė Savivaldybės biudţeto 
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programos projektas „Jauskis gerai – šypsokis 

plačiai“ (tęstinis projektas) 

vaikų emocinė sveikata lapkritis J. Kairienė 

M. Narbutienė 

lėšos 

Paramos lėšos 

Smurto ir patyčių prevencijos programų 

projektas „Aš ir tu – esame svarbūs abu“ 

Įsisavintos lėšos, ugdoma vaikų 

tolerancija 

Rugsėjis–

lapkritis 

R. Lukoševičienė 

P. Adakauskienė 

D. Ignatavičienė 

E. Pšetulskienė 

Savivaldybės biudţeto 

lėšos  

Pagalbos vaikui planavimas Suteikta veiksminga pagalba 

ugdymosi problemų turintiems 

vaikams 

Visus metus; 

rezultatai 

aptariami kas 2 

mėn. 

S. Gedyminienė 

Mokytojai 

Ţmogiškieji ištekliai 

Mokymo lėšos 

Vaiko gerovės komisijos (VGK) posėdţiai Svarstomi ir tenkinami vaikų 

specialieji ugdymosi poreikiai, 

klausimai susiję su vaiko gerove 

Kartą per 2 

mėnesius ir 

esant reikalui 

S. Gedyminienė 

VGK komisijos 

nariai 

Ţmogiškieji ištekliai 

VGK komisijos narių koordinuojamų sričių 

aptarimas, atsiskaitymas, analizė 

Aptartos koordinuojamos sritys, 

patikslintas veiklos planas 

Sausis, birţelis, 

gruodis 

VGK komisijos 

nariai 

Ţmogiškieji ištekliai 

Specialiųjų poreikių turinčių vaikų pasiekimų 

aptarimas 

Aptarti specialiųjų poreikių 

turinčių vaikų pasiekimai, 

numatyti tolimesni ugdymo 

tikslai 

Sausis, geguţė VGK komisijos 

nariai 

 

Ţmogiškieji ištekliai 

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 

atsiţvelgiant į jų individualius 

gebėjimus 

Pagal „Švietimo 

pagalbos vaikui 

teikimo Velţio 

lopšelyje-

darţelyje 

„Šypsenėlė“ 

tvarkos aprašą“ 

VGK komisijos 

nariai 

Mokytojai 

Ţmogiškieji ištekliai 

Naujai atėjusių vaikų adaptacija, vertinimas Numatyti pagalbos būdai ir 

priemonės 

Lapkritis VGK komisijos 

nariai 

Mokytojai 

Ţmogiškieji ištekliai 

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

aptartos ugdymo proceso sėkmės 

ir nesėkmės  

1 k. ketvirtyje Mokytojai Ţmogiškieji ištekliai 



11 

Tėvų (globėjų) iniciatyvų įgyvendinimas Tėvai (globėjai) – aktyvūs 

ugdymo proceso dalyviai 

Sausis–gruodis  Mokytojai Specialiosios lėšos 

Atsisveikinimo su darţeliu šventė 

„Šypsniukų“ gr. 

„Gudručių“ gr. 

„Darbštučių“ gr. 

Sukurta vaikui dţiugi aplinka Geguţės 29 d. Mokytojai Ţmogiškieji ištekliai 

Specialiosios lėšos 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų dainų ir šokių 

festivalis „Velţio šypsenėlė 2023“ 

Ugdoma tarpinstitucinė 

bendrystė  

Geguţės 12 d.  D. Pleskienė 

Organizacinė 

grupė 

Savivaldybės biudţeto 

lėšos 

Paramos lėšos 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendrystės 

renginys „Priešmokyklinukų sąskrydis 2023“ 

Ugdoma komandinė atsakomybė Geguţė R. Lukoševičienė 

Mokytojai 

Ţmogiškieji ištekliai 

Specialiosios lėšos 

Saugios vaikui aplinkos kūrimas ir 

atnaujinimas 

 

Vaikų ţaidimų aikštelės, vidaus 

patalpos atitinka higienos 

normas 

Visus metus L. Mieţinienė 

T. Karalienė 

Savivaldybės biudţeto 

lėšos 

Specialiosios lėšos 

Paramos lėšos 

Bendradarbiavimas su Panevėţio rajono 

ugdymo įstaigomis – Velţio gimnazija, 

lopšeliais-darţeliais, mokyklomis-darţeliais; 

Velţio  ir Liūdynės kultūros įstaigomis; 

Panevėţio miesto švietimo įstaigomis 

Ugdoma bendrystė renginių, 

švenčių metu, vykdoma 

socializacija, pasidalinta 

patirtimi 

Visus metus L. Mieţinienė 

R. Lukoševičienė 

Paramos lėšos 

Ţmogiškieji ištekliai 

Prevencinių programų integravimas į ugdymo turinį 

Dalyvavimas ,,Erasmus+“ projekte „Robotika 

prieš patyčias – RoBy“ 

Ugdomi komandinio darbo 

įgūdţiai panaudojant robotukus 

Sausis–gruodis I. Baltrimavičienė Mokymo lėšos 

Tarptautinė programa ,,Zipio draugai“ Vaikai geba įveikti kasdieninius 

emocinius sunkumus, kalbėti 

apie savo jausmus ir ieškoti būdų 

kaip su tais jausmais susitvarkyti 

Sausis–birţelis D. Ignatavičienė Mokymo lėšos  

Socialinio emocinio ugdymo programa  

,,Kimochis“  

Geresnė vaikų emocinė savijauta 

ir tarpusavio santykiai 

Sausis–gruodis  D. Ignatavičienė 

Z. Krupickienė 

Ţmogiškieji ištekliai 

Erasmus + projekto „Taikus švietimas patyčių 

prevencijai vaikystėje“ PEEC, metodinės 

priemonės panaudojimas 

Ugdomi gebėjimai ir įpročiai, 

reikalingi tolesniam vaiko 

ugdymuisi 

Sausis–gruodis  Mokytojai Ţmogiškieji ištekliai 
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Individualių vaiko gebėjimų ugdymas dalyvaujant konkursuose, konferencijose 

Dalyvavimas Panevėţio r. Paţagienių 

mokyklos-darţelio organizuojamame 

Panevėţio miesto ir rajono priešmokyklinio 

amţiaus vaikų STEAM dirbtuvėse „Mąstymo 

laboratorija“  

Ugdoma vaikų saviraiška, 

pasitikėjimas savimi ir kritinis 

mąstymas bendraujant ir 

bendradarbiaujant 

Kovo 15 d.  I. Baltrimavičienė Specialiosios lėšos 

Dalyvavimas Panevėţio r. Dembavos 

lopšelio-darţelio „Smalsutis“ 

organizuojamame konkurse „Sukam sukam 

galveles“ priešmokyklinio amţiaus vaikams 

Kovo 23 d.  S. Gedyminienė Specialiosios lėšos 

Dalyvavimas Panevėţio r. Dembavos 

lopšelio-darţelio „Smalsutis“ 

organizuojamoje ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų ugdytinių mokslinėje-praktinėje 

konferencijoje „Mes gamtos vaikai“ 

Balandţio 19 d.  R. Dabrilienė Specialiosios lėšos 

Dalyvavimas Panevėţio r. Krekenavos 

lopšelio-darţelio „Sigutė“ organizuojamame 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių 

meninio skaitymo konkurse 

Ugdomi vaikų gebėjimai, 

atsiţvelgiant į pomėgius ir 

gabumus 

Geguţė P. Adakauskienė 

R. Dabrilienė 

Specialiosios lėšos 

Panevėţio rajono vaikų ir moksleivių 

konkursas „Dainų dainelė“ 

Gruodis D. Pleskienė Specialiosios lėšos 

11.3. Uţdavinys – tobulinti lopšelio-darţelio uţdavinių įgyvendinimui reikalingas asmenines ir dalykines 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, įtraukų, visuminį 

ugdymą(si). Darbuotojų komandos bendrauja 

ir bendradarbiauja siekiant bendrų tikslų.  

Darbuotojai nuolat tobulina savo asmenines ir 

profesines kompetencijas, taiko įvairius ugdymo(si) 

metodus  

Mokytojai organizuoja į vaiką orientuotą, 

įtraukų, visuminį ugdymą(si), naudoja 

inovatyvius ugdymo(si) metodus, taiko naujus 

technologinius sprendimus. Mokymasis 

paremtas pasidalyta lyderyste, įsivertinimu ir 

refleksija. 

Priemonė Laukiami rezultatai Vykdymo 

terminai 

Atsakingas 

 

Finansavimo šaltiniai 

Mokytojų tarybos posėdis. Išorinių ir vidinių Vaikų pasiekimai ir paţanga: Geguţė R. Lukoševičienė Ţmogiškieji ištekliai 
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veiksnių įtaka vaikų pasiekimams ir paţangai pokytis, vertinimo ypatumai, 

iššūkiai  

Ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa 

„STEAM ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame ugdyme. Galimybės ir 

iššūkiai“ III, IV moduliai 

Įgytos profesinės kompetencijos, 

organizuojamas visuminis vaiko 

ugdymas(sis)  

Balandis–

lapkritis 

L. Mieţinienė 

R. Lukoševičienė 

Mokymo lėšos 

Ilgalaikė kvalifikacijos programa 

„Besimokančių darţelių tinklas 2023. 

Įtraukusis ugdymas“ 

Įgytos ţinios ir gebėjimai įgalina 

darbuotojus reflektuoti, veikti, 

priimti bendrus sprendimus 

Vasaris–gruodis R. Lukoševičienė 

Mokytojai 

Mokymo lėšos (329 Eur) 

Pedagoginių darbuotojų profesinių 

kompetencijų stiprinimas pasidalytos 

lyderystės principu 

(3 priedas) 

Efektyvesnis, veiksmingesnis 

ugdymo turinio įgyvendinimas 

panaudojant skaitmeninį ugdymo 

turinį, priemones ir įrankius  

2023 m.  L. Mieţinienė 

R. Lukoševičienė 

Mokymo lėšos 

Ţmogiškieji ištekliai 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjų, 

kitų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas 

 

Įgytos, atnaujintos ţinios 

panaudojamos darbe, sukurta 

pridėtinė vertė vaikui/įstaigai 

Visus metus 

 

T. Karalienė 

R. Lukoševičienė 

Savivaldybės biudţeto 

lėšos 

Darbuotojų skatinimas uţ veiklos rezultatus Įvertinti darbuotojai pagal 

savianalizės anketas, numatytos 

skatinimo priemonės 

Lapkritis L. Mieţinienė 

Darbo taryba 

Ţmogiškieji ištekliai 

Mokymo lėšos 

Savivaldybės biudţeto 

lėšos 

Metiniai pokalbiai, darbuotojų veiklos 

vertinimas 

Įvertinta darbuotojų veikla, 

numatyti asmeniniai veiklos 

uţdaviniai, kvalifikacijos 

tobulinimas 

Sausis, vasaris, 

gruodis  

L. Mieţinienė 

R. Lukoševičienė 

T. Karalienė 

V. Radţiuvienė 

Ţmogiškieji ištekliai 

Plėtojama darbuotojų lyderystė  Veikia lyderių suburtos 

komandos 

Visus metus L. Mieţinienė Ţmogiškieji ištekliai 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

atestacijos komisijos posėdţiai.  

V. Skabickienės, J. Kairienės atestacija 

Dviems mokytojams suteikta 

vyresniojo mokytojo 

kvalifikacija 

Pagal planą 

 

Balandis 

L. Mieţinienė Ţmogiškieji ištekliai 

Gerosios patirties sklaida Panevėžio miesto ir rajono ikimokyklinių įstaigų darbuotojams 

Seminaras „Aktyvios ir interaktyvios veiklos 

– motyvacijos priemonė“ Panevėţio miesto ir 

Pristatytos interaktyvių, 

motyvuojančių ugdymo(si) būdų 

Vasario 20 d. D. Pleskienė Ţmogiškieji ištekliai 
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rajono meninio ugdymo mokytojams 
(Panevėžio r. Pažagienių mokykloje–darželyje) 

panaudojimo galimybės meninio 

ugdymo uţsiėmimų metu 

Praktinės patirties sklaidos renginys „IKT 

panaudojimas ugdymo(si) procese“ 

Panevėţio r. ikimokyklinio / priešmokyklinio 

ugdymo mokytojams 

Pristatytos IKT panaudojimo 

ugdymo(si) procese galimybės  

Balandis R. Dabrilienė Ţmogiškieji ištekliai 

Metodinių priemonių parengimas ir pristatymas 

Metodinės priemonės gramatinių gebėjimų 

lavinimui „Pabaik ţodelius teisingai“ 

pristatymas Panevėţio r. logopedų, 

specialiųjų pedagogų metodinio būrelio 

susitikimo metu 

Pristatyta metodinė priemonė 

gramatinių gebėjimų lavinimui ir 

jos panaudojimo ugdymo(si) 

procese galimybės 

Lapkritis S. Gedyminienė Ţmogiškieji ištekliai 

Specialiosios lėšos 

11.4. Uţdavinys – kurti klimatui palankios mokyklos kultūrą. 

Sėkmės kriterijus Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Bendruomenės nariai ţino ir vadovaujasi 

bendromis vertybėmis ir nuostatomis kuriant 

klimatui palankią aplinką. Susiformavę 

elektros, vandens taupymo įpročiai. Patirtinės 

veiklos metu ugdomos vaikų aplinkosauginės 

vertybės. 

Bendruomenės nariai ţino klimatui palankios 

aplinkos formavimo vertybes Susiformavę elektros, 

vandens taupymo įpročiai.  

Bendruomenės nariai vadovaujasi bendromis 

vertybėmis ir nuostatomis 

Bendruomenės nariai jaučiasi svarbūs ir  

atsakingi uţ įstaigos klimatui palankios 

mokyklos kultūros formavimą.  

Priemonė Laukiami rezultatai Vykdymo 

terminai 

Atsakingas 

 

Finansavimo šaltiniai 

Mokytojų tarybos posėdis. Asmeninė ir 

kolektyvinė atsakomybė kuriant įstaigos 

darnumo kultūrą 

Įvertintas besimokančios 

organizacijos lygmuo, aptarta 

2023 m. veikla ir kryptys  

2024 m. 

Lapkritis–

gruodis 

R. Lukoševičienė Ţmogiškieji ištekliai 

Bendruomenės susitarimai dėl klimatui 

palankios veiklos principų ir vertybių 

Bendraujant ir bendradarbiaujant 

išskiriami ir kryptingai 

įgyvendinami susitarimai 

Kovas–gruodis L. Mieţinienė 

Bendruomenės 

nariai 

Ţmogiškieji ištekliai 

Kuriama klimatui palankaus elgesio kultūra Sudaryta klimatui palankios 

veiklos koordinatorių grupė, 

numatytos veiklos gairės 

Rugsėjis–

gruodis 

R. Lukoševičienė 

Klimatui 

palankios veiklos 

Ţmogiškieji ištekliai 

Specialiosios lėšos 
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koordinatorių 

grupė 

Energijos taupymo įpročių formavimas Atliekama energijos suvartojimo 

analizė, parengtos energijos 

taupymo gairės 

Sausis–gruodis L. Mieţinienė 

T. Karalienė 

Ţmogiškieji ištekliai 

Edukacinių veiklų, iniciatyvų, renginių 

ugdančių bendruomenės aplinkosaugines 

vertybes organizavimas 

Ugdoma bendruomenės 

atsakomybė, pilietiškumas ir 

bendruomeniškumas 

įgyvendinant susitarimus 

Sausis–gruodis Mokytojai Ţmogiškieji ištekliai 

Specialiosios lėšos 

Aplinkosauginių vertybių ugdymas – 

praktinis pritaikymas 

Rūšiuojamos, kompostuojamos 

atliekos, per patirtinę veiklą 

formuojama asmeninė 

atsakomybė prieš aplinką bei ją 

tausojantys įpročiai  

Sausis–gruodis Mokytojai Ţmogiškieji ištekliai 

Dalinio savitarnos (švediško stalo) principo 

diegimas ir maisto švaistymo maţinimo 

priemonių įgyvendinimas 

Sudarytos pasirinkimo 

galimybės patiems vaikams, 

skatinamas savarankiškumas, 

atsakingumas, ugdoma valgymo 

kultūra 

Sausis–gruodis L. Mockienė 

T. Karalienė 

Mokytojos 

Savivaldybės biudţeto 

lėšos 

 

12. Ūkinė – finansinė veikla 

 

Priemonė Vykdymo 

terminai 

Atsakingas 

 
Finansavimo šaltiniai 

Ūkinė veikla 

Priestato projektavimo ir  statybos darbai I-IV ketv. L. Mieţinienė 

T. Karalienė 

Savivaldybės biudţeto 

lėšos  

Inventoriaus ir darbo įrankių  pirkimas II-IV ketv. T. Karalienė Savivaldybės biudţeto 

lėšos  

Vaikų ţaidimo aikštelių patikra Rugsėjo mėn. T. Karalienė 

V. Radţiuvienė 

Savivaldybės biudţeto 

lėšos  

Lopšelio-darţelio aplinkos tvarkymas Balandis T. Karalienė Ţmogiškieji ištekliai 
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V. Radţiuvienė Paramos lėšos 

Gėlynų atnaujinimas Balandis–

geguţė 

Organizacinė grupė Ţmogiškieji ištekliai 

Paramos lėšos 

Daţymo, remonto darbai Birţelis–

rugpjūtis 

T. Karalienė 

V. Radţiuvienė 

Savivaldybės biudţeto 

lėšos 

Maisto ruošimo skyriaus vidaus auditas Kovas T. Karalienė 

V. Radţiuvienė 

Ţmogiškieji ištekliai 

Ataskaitos 

Finansinės ataskaitos ir deklaracijos 

 

 

 

 

Vasaris 

Kovas  

Geguţė  

Geguţė 

Vasaris 

Vyr. buhalteris Ţmogiškieji ištekliai 

Informacija apie vidaus kontrolės įgyvendinimą Vasaris L. Mieţinienė 

Metinė inventorizacija Lapkritis–

gruodis 

Vyr. buhalteris 

Planavimas  

Viešųjų pirkimų planas Sausis T. Karalienė Ţmogiškieji ištekliai 

Dokumentacijos plano suderinimas Spalis O. Čovbanienė 
2024 m. biudţeto planas Lapkritis Vyr. buhalteris 


