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ĮVADAS 

 

               

Panevėžio lopšelis-darželis „Pasaka“  2014–2016  m. dirbo vadovaujantis  įstaigos 

strateginiu planu, ir 2014, 2015, 2016 m. veiklos planais.  Veiklos planai buvo  parengti 

atsižvelgiant į ugdytinių tėvų, pedagogų ir kitų darbuotojų pasiūlymus. Įstaiga vadovavosi Lietuvos 

Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, vietos savivaldos ir kitais įstatymais, 

lopšelio-darželio nuostatais ir kitais norminiais dokumentais. Lopšelis-darželis yra specialiosios ir 

bendrosios paskirties. Į specialiąsias grupes vaikai priimami centralizuotai. Specialusis ugdymas  

organizuojamas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. 

Panevėžio lopšelis-darželis „Pasaka“ (toliau – lopšelis-darželis) yra ikimokyklinio ugdymo 

mokykla, kurios pagrindinė veiklos sritis yra teikti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. 

 Įgyvendinant strateginius 2014–2016 tikslus  skatinome visapusišką vaiko ugdymą per 

įvairią veiklą, pritaikant ugdymo turinį skirtingų poreikių vaikams, siekiant darnaus šeimos ir 

įstaigos bendradarbiavimo. Įstaigoje viena iš prioritetinių veiklos sričių - teikti kokybišką  ir 

savalaikę specialistų   pagalbą, siekiant individualios ugdytinių pažangos, puoselėjant jų  galias ir 

gebėjimus. 

      2014–2016 m. įvykę pokyčiai:  

 Sėkmingai įgyvendinama  priešmokyklinio ugdymo bendroji programa ir lopšelio-darželio 

„Ikimokyklinio ugdymo programa vaikams, pedagogams, tėvams, visuomenei“. 

 Įgyvendinta vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema. 

 Plėtojama projektinė veikla. 

 Pedagogai aktyviai dalyvauja kvalifikacijos kėlimo renginiuose, projektuose, 

respublikiniuose ir miesto konkursuose. 

              Ugdymo procesas organizuojamas  vadovaujantis: 

              1. Panevėžio lopšelio–darželio „Pasaka“  „Ikimokyklinio ugdymo programa vaikams, 

pedagogams, tėvams, visuomenei“. 

              2. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta  priešmokyklinio 

ugdymo bendrąją  programa ( 2014 ).   

              3.  Papildomai dirbama pagal  programas:  

 „Ikimokyklinio amžiaus vaikų žymiai ir vidutiniškai neišlavėjusios kalbos ugdymas“ 

 „Ikimokyklinio amžiaus vaikų neišsivysčiusios kalbos ugdymas“   

 „Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbos sutrikimų orientavimosi erdvėje ugdymas“ II 

d. 

  Individualias ugdymo programas. 

Vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. 

1-209 patvirtintu Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašu, įstaiga 

pasirenka ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelius kiekvienais metais nuo 

rugsėjo 1 d., atsižvelgiant į poreikius.  

Lopšelyje-darželyje dirba 27 mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai: iš jų 26 turi 

aukštąjį pedagoginį išsilavinimą ir 1 aukštesnįjį pedagoginį išsilavinimą.   

  Vienas iš 2014–2016 m. įstaigos strateginių tikslų buvo tobulinti ugdymo kokybę, plėsti 

įstaigos paslaugų prieinamumą ir įvairovę atitinkančius šiuolaikinius ugdymo tikslus.  Diegti 

netradicinius ugdymo metodus ir būdus, teikti specialistų pagalbą organizuojant kokybišką 

kasdieninę veiklą. Modernizuoti saugią ir sveiką ugdymo aplinką. 

            Nuo 2011 m. lopšelis-darželis dalyvauja ES ir nacionalinio biudžeto lėšomis finansuojamoje 

programoje ,,Pienas vaikams“ ir Europos Bendrijos finansuojamoje programoje ,,Vaisių vartojimo 

skatinimo mokyklose programa“. 

Įstaigoje vykdomas neformalus ugdymas: vyksta krepšinio treniruotės, veikia molio būrelis.  
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            Aktyviai bendradarbiaujame su „Žemynos“ progimnazija, „Vilties“ progimnazija, Panevėžio 

Šviesos specialiuoju ugdymo centru, vaikų ir jaunimo literatūros centru (Aukštaičių 4 )  M. Karkos  

pagrindine mokykla, respublikos ,,Pasakų“ lopšeliais – darželiais. 

            Gerindami įstaigos įvaizdį ir skleisdami gerąją darbo patirtį 5 grupėse sukūrėme grupių 

Facebook paskyras, išsamią renginių apžvalgą, bei informaciją tėvams talpiname lopšelio-darželio 

internetinėje svetainėje www.pasakadarzelis.lt, gerąja darbo patirtimi pasidalinome portale 

www.ikimokyklinis.lt 

            2014–2016 m. stengėmės atnaujinti ir modernizuoti įstaigą ir jos aplinką. 

Finansiniai ištekliai buvo gaunami iš Panevėžio miesto savivaldybės, tai  specialiosios lėšos 

įstaigos reikmėms ir vaikų maitinimui, aplinkos lėšos, mokinio krepšelio lėšos, soc. mitybos lėšos 

bei  lėšos viešųjų darbų finansavimui. 2014–2016 m. iš VMI  2% gyventojų paramos lėšų buvo 

gauta 4,524 Eur. 

Kasmet ruošiantis naujiems mokslo metams  atliekame grupių patalpų, kabinetų kosmetinius 

remontus, kasmet prieš rugsėjo 1-ąją perdažome laiptines, skalbyklos, grupių prausyklų, galerijų 

šoninių išėjimų, grupių virtuvėlių grindis. 

 Lauko žaidimų aikštelėje perdažytas inventorius: „Pasakų namelis“, „Raseinių 

bajorkiemis“, visų grupių smėlio dėžės ir suoliukai. 

Įrengėme grupėse, kabinetuose langų atidarymo ribotuvus - 277,20 Eur (iš biudžeto lėšų) ir 

144,90 Eur (iš 2%). 

Įrengėme virtuvėje ventiliacijos sistemą – 1200 Eur (iš biudžeto lėšų). 

Įsigijome vaikišką patalynę -  298 Eur (iš 2%)  ir 855 Eur (iš spec. lėšų). 

Įrengėme vertikalias žaliuzes aktų salėje - 208,1 (iš 2%). 

Įsigijome vaikiškas kėdutes – 283,01 Eur (iš mokinio krepšelio lėšų). 

Įsigijome 2 kompiuterius, 2 lazerinius spausdintuvus (juodai baltas spausdinimo režimas) – 

693,00 Eur (iš mokinio krepšelio lėšų), 1 spalvotą lazerinį spausdintuvą – 159,99 (iš mokinio 

krepšelio ir 2% lėšų). 

Įsigijome metodinės literatūros – 324,41 Eur. ( mokinio krepšelio lėšos) 

Ugdymo priemonių – 570,75 Eur. (mokinio krepšelio lėšos) 

Kanceliarinių prekių ugdymui – 222,12 Eur. ( mokinio krepšelio lėšos) 

Dalyvaudami Panevėžio miesto bendruomenės  sveikatinimo projektų konkurse laimėjome 

100 Eur ir įsigijome pusiausvyros pagalvėles bei futbolo vartus. 

Apdraudėme visus lopšelio-darželio vaikus nuo nelaimingų atsitikimų. 

 

IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

 

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas yra pirminė Lietuvos švietimo sistemos pakopa, 

užtikrinanti lygaus starto galimybes mokymuisi aukštesnėse švietimo sistemos pakopose, todėl  

labai svarbu, kokie reikalavimai ir reikšmė tam skiriami šalies politiniame, socialiniame, 

ekonominiame ir technologiniame – inovacijų lygmenyse. 

 

Politiniai – teisiniai veiksniai 

Ugdymo įstaiga savo veiklą grindžia: 

 Lietuvos Respublikos Konstitucija; 

 Vaiko teisių konvencija; 

 Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos 2013–2022 m. strateginiu veiklos 

planu; 

 Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu; 

 Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu; 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016–2020 metų programa; 

 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos, savivaldybės administracijos direktoriaus 

sprendimais; 

http://www.pasakadarzelis.lt/
http://www.ikimokyklinis.lt/
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 Panevėžio miesto 2014–2020 metų strateginiu planu; 

 Lopšelio – darželio nuostatais bei kitais veiklą reglamentuojančiais dokumentais ir teisės 

aktais; 

 Vidaus audito rodikliais. 

Pagrindiniai švietimo politikos uždaviniai: 

 Prieinamumas; 

 Kokybė; 

 Veiksmingumas. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. prioritetinės veiklos kryptys leidžia numatyti ugdymo 

institucijos veiklos gaires: 

 Įstaigos veiklos kokybės, kultūrinio savitumo ugdymo gerinimas; 

 Komunikavimo kompetencijos ir kūrybiškumo ugdymas; 

 Veiksmingas saugaus ir sveiko vaiko ugdymas; 

 Ikimokyklinio mokslo sistemos kokybės, prieinamumo ir konkurencingumo didinimas. 

 

Ekonominiai veiksniai 

Lopšelio – daželio veiklai įtakos turi bendrieji Lietuvos ekonominiai rodikliai: 

 Nepakankamos švietimui skiriamos lėšos valstybės ir savivaldybės biudžetuose; 

 Susidariusi ekonominė šalies situacija stabdo ilgalaikės pedagogų darbo užmokesčio 

programos įgyvendinimą; 

 Mažai surenkama 2 proc. GPM lengvatos gaunamų lėšų; 

 Nedarbas mieste, emigracija; 

 Mažos pajamos ženkliai padidino  turinčių teisę į mokesčių lengvatas skaičių; padaugėjo 

socialiai remiamų šeimų; 

 Daugėja socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų. 

Socialiniai veiksniai 

Lopšelio-darželio veiklai įtakos turi bendroji Lietuvos socialinė politika, socialiniai veiksniai 

mieste: 

 Jaunų žmonių emigracijos didėjantys rodikliai; 

 Valstybės politika teikiant paramą vaikus auginančioms šeimoms; 

 Nuolat prastėjanti demografinė šalies padėtis; 

 Blogėjanti vaikų fizinė ir psichinė sveikata; 

 Prastėjanti Lietuvos visuomenės psichinė sveikata; 

 Didelė atskirtis tarp visuomenes sluoksnių. 

Technologiniai veiksniai 

 Informacinių ir komunikacinių technologijų įtaka – svarbus veiksnys modernizuojant ugdymo 

įstaigos veiklą: 

 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos įkurtas portalas www.ikimokyklinis.lt 

suteikia galimybę susipažinti su metodiškai aktualia ir kokybiška informacija apie vaikų 

ugdymą respublikoje; 

 Įstaigoje pedagogai turi galimybę naudotis naujausiomis informacinėmis technologijomis       

(kompiuteriais, internetu); 

 Didelė pasiūla ugdymo metodų ir priemonių taikant IKT;  

 Prieinama, moderni, šiuolaikiška valdymo aplinka. 

 

VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

Socialiniai veiksniai 

Įstaigos veiklą ir strateginio plano kryptis įtakoja: 

http://www.ikimokyklinis.lt/
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 Pagrindiniai švietimo politikos uždaviniai: prieinamumas, kokybė, veiksmingumas, 

konkurencingumas; 

 Įstaigos veiklos kokybės gerinimas; komunikavimo kompetencija ir kūrybiškumas; 

veiksmingas saugaus ir sveiko vaiko ugdymas; 

Lopšelio – darželio veiklai įtaką daro: 

 Šeimos išvykstančios į užsienį; 

 Mažėjantis miesto gyventojų skaičius; 

 Nepilnos šeimos, nesantuokiniai vaikai; 

 Daugėja socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų; 

 Nepakankamai išnaudotos bendradarbiavimo su tėvais galimybės; 

 Vaikų sergamumo rodikliai, silpnas fizinis stovis, daugėja vaikų, kuriems reikalinga didesnė 

specialistų pagalba. 

Technologiniai veiksniai 

Lopšelio-darželio ,,Pasaka“ ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos: 

 IKT panaudojimas įstaigoje dar yra nepakankamas; 

 Materialinė bazė iš dalies atitinka šiuolaikinius reikalavimus; 

 Kuriama informacinė sklaida, įvaizdis formuojamas įstaigos internetinėje svetainėje 

www.pasakadarzelis.lt  ir grupių socialinių tinklų facebook.com paskyrose. 

Organizacinė struktūra     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lopšelyje – darželyje ,,Pasaka“ veikia 9 grupės: 
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 Įstaigoje veikia 3 bendrosios paskirties (nuo 2 iki 7 m.)  ir 6 specialiojo ugdymo grupės: iš jų  

4 priešmokyklinio (3 specialiojo ir 1 bendrojo lavinimo grupė), 4 ikimokyklinio amžiaus ir 

viena grupė vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų; 

 Lopšeliui – darželio struktūrą sudaro: administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, pavaduotojas ūkio reikalams, buhalteris, vyresnysis slaugytojas), pedagoginis 

personalas ir nepedagoginis personalas; 

 Konkrečioms iniciatyvoms įgyvendinti sudaromos grupės, kurių veiklos laikas priklauso nuo 

problemos pobūdžio; 

 Aukščiausioji įstaigos savivaldos institucija, atstovaujanti lopšelio-darželio bendruomenei –  

įstaigos taryba; 

 Vaiko gerovės komisija organizuoja ir koordinuoja specialiosios pagalbos teikimą;  

 Pedagogų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti – pedagogų taryba;  

 Įstaigoje darbuotojų interesus atstovauja darbuotojų atstovas. 

 

Žmonių ištekliai  

Lopšelyje – darželyje ,,Pasaka“ dirba: 

 Įstaigoje  patvirtinti 54,89 etatai ; 

 Direktorė Dalija Valionienė įgijusi aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro 

kvalifikacinį laipsnį), atestuota II vadovo kvalifikacinei kategorijai, turi 41 metus 

pedagoginio ir 36 metus vadybinio darbo stažo, įgijusi švietimo konsultanto ir vadybos 

eksperto statusus; 

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gražina Atraškevičiūtė įgijusi aukštąjį pedagoginį 

išsilavinimą, neatestuota, pavaduotoja ugdymui dirba antrus metus, turi 32 metų 

pedagoginio ir 14 metų vadybinio darbo stažo; 

 Įstaigoje dirba 27 mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai: iš jų 26 turi aukštąjį 

pedagoginį išsilavinimą ir 1 aukštesnįjį pedagoginį išsilavinimą;   

 27 pedagoginiai darbuotojai: iš jų 23 įgiję aukštąjį pedagoginį, 5 specialųjį pedagoginį 

išsilavinimą. 1 pedagogas atestuotas eksperto kvalifikacinei kategorijai, 6 – metodininko, 12 

– vyresniojo mokytojo kvalifikacinėms kategorijoms, 7 – turi mokytojo kvalifikacinę 

kategoriją. Įstaigos psichologas turi IV psichologo kvalifikacinę kategoriją;  

 Ūkinę – finansinę veiklą vykdo pavaduotojas ūkinei veiklai, vyr. buhalteris, apskaitos 

darbuotojas; 

 Vyresnysis slaugytojas vykdo vaikų sveikatos priežiūrą ir vaikų maitinimo organizavimą; 

 Aptarnaujantis personalas: virėjai, auklėtojų padėjėjai, darbininkai. 

 

1 1 4

1

8

8

1 2 1

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacija

Direktorius, II vadybinė

kategorija, 1
Direktoriaus pavaduotojas

ugdymui 1
Metodininkai (auklėtojai,

logopedai), 4
Vyresnysis specialusis

pedagogas,1
Vyresnieji (auklėtojai ir

logopedai), 8
Auklėtojo ir logopedo

kvalifikacija, 8
Psichologas, III kvalifikacinė

kategorija,1  
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Planavimo sistema 

 

Lopšelis – darželis ,,Pasaka“ savo veiklą planuoja rengdamas: 

 Trejų metų strateginį veiklos planą; 

 Metinį veiklos planą; 

 Kasmetinius savivaldos planus; 

 Vaiko gerovės komisijos planą; 

 Metodinės veiklos planus; 

 Pagal poreikį papildoma  įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa; 

 Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal ,,Bendrąją priešmokyklinio ugdymosi   

    programą; 

 Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programą; 

 Specialiojo ugdymo programą; 

 Individualias vaikų programas; 

 Prevencinės programos; 

 Ūkinės – finansinės veiklos planus. 

 

Finansiniai ištekliai 

 

Lopšelio-darželio ,,Pasaka“ veikla finansuojama : 

 

 Panevėžio miesto savivaldybės lėšomis; 

 Lietuvos Respublikos Valstybės specialiosiomis tikslinėmis dotacijomis; 

 Mokinio krepšelio lėšomis, pagal asignavimų valdytojo patvirtintas programų sąmatas; 

 Lėšos gautos iš patalpų nuomos; 

 Tėvų rėmėjų 2 procentų lėšomis. 

 

Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos 

 

Lopšelyje-darželyje  ,, Pasaka“ įkurta vidaus komunikavimo sistema: 

 Įdiegtas interneto ryšys 6  darbo vietose; 

 Įstaiga turi dvi fiksuoto ryšio telefono linijas, elektroninį paštą, faksą; 

 Ugdymo  procese naudojami 8 stacionarūs ir 1 nešiojamas kompiuteris; 

 Funkcionuoja bendruomenės informavimo sistema, sukurta internetinė svetainė. 

 

 

Priežiūros sistema 

 

Lopšelio-darželio ,,Pasaka“ veiklą koordinuoja: 

 Panevėžio miesto savivaldybės švietimo skyrius; 

 Veiklą reglamentuoja lopšelio – darželio nuostatai, darbo tvarkos taisyklės, pareiginiai 

nuostatai, darbuotojų etikos kodeksas; 

 Teikiama metodinė pagalba pedagogams ir naujai į įstaigą atėjusiems darbuotojams; 

 Numatoma pedagoginė veiklos priežiūra, kurią vykdo direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, sveikatos priežiūros specialistas; 

 Pedagogų atestacija vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerijos patvirtintais mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos nuostatais; 

 Įstaigos finansinę veiklą kontroliuoja lopšelio – darželio vadovas,  valstybės kontrolės 

institucijos, steigėjas.
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TIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ BEI GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ (SSGG) 

 

 

 

Stiprybės Silpnybės 

1.Atsinaujinusi  pedagogų komanda 1. Nepakankamas finansavimas. 

2.Pakankamai veiksminga bendruomenės narių bendravimo ir 

bendradarbiavimo kokybė. 

2.Materialinė bazė iš dalies atitinka šiuolaikinius reikalavimus. 

3.Rezultatyvus komandinis darbas. 3. Neišnaudotos bendradarbiavimo su tėvais galimybės. 

4.Kvalifikuota specialistų pagalba . 4. Nedalyvavimas   ES projektuose. 

5. Papildoma ugdomoji veikla – krepšinio būrelis fiziškai 

aktyviems vaikams; molio būrelis -  lavinantis vaikų fantaziją ir 

smulkiąją motoriką. 

 

5. Nepakankama personalo kompiuterinio raštingumo kompetencija.  

6. Informatyvi ir funkcionali įstaigos internetinė svetainė. 6. Nepakankamas informacinių technologijų panaudojimas ugdymo 

procese. 
7. Geras mikroklimatas. 

Galimybės Grėsmės 

1. Intelektualinių resursų paieška, rengiant finansuojamus 

projektus, programas. 

1. Konkurencijos augimas tarp darželių. 

2. Pedagogų skatinimo sistemos, motyvuojančios plėsti ir įvairinti 

veiklos funkcijas,  sukūrimas. 

2. Mažėjantis vaikų skaičius dėl emigracijos. 

3. Vidinė ir išorinė pedagoginė sklaida. 3. Blogėjanti vaikų fizinė ir psichinė sveikata. 
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Misija 

 

 

           Lopšelis-darželis  – tobulėjanti, atsinaujinanti ir savita bendruomenė, auginantį vaiką ir 

užtikrinanti profesionalias paslaugas 

 

 

Vizija 

 

          Moderni, šiuolaikiška mokykla, tai vieta, kurioje kiekvienas žmogus – vertybė 

 

 

Strategijos tikslas 

 

 

Kurti sumanią, atvirą kaitai bendruomenę, auginančią sveiką, savarankišką kūrybingą ir 

atsakingą pilietį.  

 

 

Strategijos uždaviniai 

 

 

1. Sudaryti sąlygas kokybiškam ugdymui, tenkinančiam vaikų poreikius ir šeimų lūkesčius 

2. Skleisti sveikos gyvensenos principus ir įgūdžius bendruomenėje. 

3. Stiprinti pedagogų motyvaciją nuolatiniam profesiniam tobulėjimui bei saviugdai. Plėtoti 

bendruomenės iniciatyvumo ir sutarimo kultūrą. 

4. Siekti, kad  darželis būtų žinomas (atviras), kaip kokybiškas paslaugas teikianti įstaiga 

mieste. 
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Strategijos realizavimo priemonių planas 

 

 

1. Uždavinys:  Sudaryti sąlygas kokybiškam ugdymui, tenkinančiam vaikų poreikius ir šeimų lūkesčius. 

 

Priemonės Esama padėtis Planuojamas rezultatas Atsakingi Įvykdymo laikas 

1.1.Ugdymo turinio tobulinimas 

ir modeliavimas, atsižvelgiant į 

vaikų poreikius, šiuolaikines 

aktualijas, ŠMM 

rekomendacijas. 

 

 

 

Ugdymo turinys nepakankamai 

individualizuojamas, dalinai 

skatina vaikų aktyvumą, 

savarankiškumą, nėra mokėjimo 

mokytis kompetencijos ugdymo 

turinio. 

Ugdymo turinys bus orientuotas į 

visuminį vaiko ugdymą.  Bus gerinamas 

ugdymo turinio pritaikymas  įvairių 

poreikių ir gabumų vaikams, 

atsižvelgiant į užduočių diferencijavimą 

ir individualizavimą.    

 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

 

2017-2019 

1.2.Ugdomosios  veiklos bei 

paslaugų teikimo vaikams 

priežiūros organizavimo ir 

vykdymo naujo  tvarkos aprašo 

parengimas ir tobulinimas. 

 

 

Aprašas tobulintinas. 

 

 

Nustatys  pedagoginės veiklos 

priežiūros tvarką, tikslus ir 

uždavinius bei pedagoginės veiklos 

priežiūros organizavimą, atsižvelgiant į 

metinį veiklos planą. 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

 

2017-02-01 

 

 

1.3.Pedagoginės veiklos 

priežiūros planų sudarymas. 

 

 

Planai buvo nekonkretūs.  Pedagoginė veiklos  priežiūra   bus 

aiški,  racionali ir  objektyvi. Planai bus 

sudaromi kiekvieniems mokslo metams. 

Veiklos priežiūros tikslas – stebėti, 

analizuoti ir vertinti pedagogų  veiklą, 

užtikrinti kokybiškas ugdymo ir 

paslaugų teikimo vaikams sąlygas.  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

 

2017-2019 
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1.4. Ugdymo turinio planavimo 

priežiūra. Ugdymo turinio 

įgyvendinimo refleksija. 

 

 

Priežiūra nepakankama. 

 

 

Pedagoginės veiklos priežiūros metu 

sukaupta informacija bus naudojama 

ugdytinių ugdomojo proceso 

tobulinimui, darbuotojų veiklos pokyčių 

vertinimui, įstaigos veiklos strategijos 

planavimui. 

 

 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

 

2017-2019 

1.5.Logopedinės pagalbos 

nuoseklumo ugdytiniams nuo 

ikimokyklinio amžiaus iki 

mokyklos užtikrinimas. 

 

 

Šiuo metu logopedai dirba jiems 

priskirtose grupėse. Vaikai atėję į 

priešmokyklinę grupę ugdosi ne 

tik naujoje aplinkoje, bet ir 

logopedinę  pagalbą teikia kitas 

logopedas, dėl šių pasikeitimų  

vaikai turi iš naujo prisitaikyti.   

Nepakankama  atsakomybė  už 

vaiko parengimą mokyklai.   

 

Vaikai nepatirs adaptacijos sunkumų. 

Padidės logopedų atsakomybė už 

sėkmingą vaiko parengimą mokyklai. 

 

 

Direktorius 2017-09-01 

1.6.Šiuolaikinių informacinių 

technologijų taikymas ugdymo 

procese. 

 

 

Nepakankamos  šiuolaikinių 

informacinių technologijų 

panaudojimo galimybes darbe. 

Prasiplės ugdymo turinio reikalavimus 

atitinkanti materialinė bazė, vaikai turės 

platesnes galimybes atskleisti ir ugdyti  

savo gebėjimus, realizuoti individualius 

poreikius, aktyvumą ir kūrybiškumą.    

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

 

2017-2019 

 

 

1. 1.7.Turtinti grupių ugdomąją  

aplinką priemonėmis 

skatinančiomis vaikų saviraišką 

ir kūrybingumą. 

 

 

 

 

Trūksta modernių mokymo 

priemonių, skirtų tyrinėjimams, 

eksperimentams, savarankiškai, 

aktyviai vaikų veiklai. 

Nepakankamai naudojamos 

naujausios technologijos.  

 

Turtinga aplinka, ugdymo priemonės, 

žaislai skatina vaikus žaisti, tyrinėti, 

eksperimentuoti. Šiuolaikiškos 

priemonės padės  puoselėti vaiko 

individualumą,  kūrybiškumą  bei 

pasitikėjimą savimi, kuris garantuoja 

vaikų poreikių tenkinimą ir jų 

kompetencijų ugdymą.  

Direktorius  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

 

 

 

2017-2019 
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1.8. Profesionalus tėvų 

informavimas, pasitelkiant 

naujas bendravimo ir 

bendradarbiavimo formas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogams trūksta žinių apie 

šeimų  kultūrinę, socialinę 

aplinką, vaiko ugdymo tradicijas, 

dalinai aiškūs  tėvų lūkesčiai. 

Nepastovus grįžtamasis ryšys. 

Tėvų informavimo šaltiniai pilnai 

neatskleidžia ugdymo proceso 

ypatumų, nekinta bendravimo su 

tėvais formos. 

 

 

Bus praplėsta tėvų informavimo 

sistema: anketos, apklausos, skirtos tėvų 

poreikiams nustatyti. 

Paslaugų įvairovė: tėvų konsultavimas, 

seminarų organizavimas. 

Bus išplėstos bendradarbiavimo formos, 

turinys: specializuota literatūra, 

internetas,  pedagogų, vaikų teisių 

specialistų, socialinių darbuotojų 

teikiama informacija. 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Pedagogai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Uždavinys:  Skleisti sveikos gyvensenos principus ir įgūdžius bendruomenėje . 

 

Priemonės Esama padėtis Planuojamas  rezultatas Atsakingi Įvykdymo laikas 

1. 2.1. Bendruomenės sveikos 

gyvensenos projektų rengimas 

ir įgyvendinimas. 

 

 

Lopšelyje-darželyje 

nepakankamai dėmesio  skiriama 

sveikos ir saugios gyvensenos 

ugdymui ir ugdytinių tėvelių 

įtraukimui į šį procesą. 

 Dalyvausime miesto  sveikatinimo 

projektų, finansuojamų iš Visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios 

programos lėšų konkursuose. 

Įsitrauksime į Panevėžio sveikatos 

mėnesio (spalio) renginius. 

Organizuosime veiklas, skirtas įstaigos  

„Vasaris-sveikatos mėnuo“ 

trumpalaikius projektus. 

 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

vyr. slaugytoja,  

judesio korekcijos 

pedagogė 

2017-2019 
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2.2. Dalyvavimas ES 

organizuojamų struktūrinių 

fondų programose „Pienas 

vaikams“, „Vaisių vartojimo 

skatinimas“. 

 

 Nepakankami sveikos mitybos 

įpročiai. 

Bus praplėstos žinios apie racionalią 

mitybą. Formuosis vaikų sveikos 

mitybos įpročiai. 

Direktorius, 

vyr. slaugytoja 

2017-2019 

2.3.Sensorinius pojūčius  

lavinančių aplinkų  

tobulinimas ir atnaujinimas. 

 

 

Nepakankamos sensorinius 

pojūčius lavinančios aplinkos. 

Atnaujintos ir patobulintos sensorinių 

priemonių aplinkos padės  lavinti vaikų 

sutrikusius sensorinius pojūčius. 

Direktorius, 

Specialistai 

2017-2019 

2.4.Tinkamų sąlygų sudarymas 

sėkmingai vaiko adaptacijai 

ir socializacijai.  

 

 

 

Susidarius tam tikrom sąlygom 

(atostogų, mokymosi atostogų, 

ligos ir kt.) vyksta pedagogų kaita,  

neužtikrinanti vaiko sėkmingos 

adaptacijos ir socializacijos. 

 

Pedagogų ir pagalbos vaikui specialistų 

minimalios kaitos užtikrinimas. 

Naujai į įstaigą atėjusių vaikų 

stebėjimas ir vertinimas. 

 

Pedagogai, 

Psichologas 

 

2017-2019 

2.5. Papildomo ugdymo,  

susijusio su vaikų fizine ir  

psichine sveikata,  

organizavimas. 

 

Pedagogai ieško naujų vaiko 

sveikatos saugojimo ir stiprinimo 

būdų. Nepakankamas fizinis vaikų 

aktyvumas. 

Aktyvus dalyvavimas respublikiniame 

projekte ,,Sveikatiada”. Papildomų 

paslaugų spektras su judesio korekcijos 

pedagoge, psichologe, meninio ugdymo 

pedagoge. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, judesio 

korekcijos 

pedagogė, 

psichologė 

Meninio ugdymo 

pedagogas 

2017-2019 

2.6. Saugios, aktyvios ir 

kryptingos fizinį aktyvumą 

skatinančios aplinkos kūrimas. 

 

Modernių, saugių vaiko fizinį 

aktyvumą skatinančių priemonių 

trūkumas. 

Moderni, šiuolaikiška sporto salė ir 

atnaujintos lauko aikštelės. 

Direktorius,  

Direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

2017-2019 
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3. Uždavinys:  Stiprinti pedagogų motyvaciją nuolatiniam profesiniam tobulėjimui bei saviugdai. Plėtoti bendruomenės iniciatyvumo ir 

sutarimo kultūrą. 

 

Priemonės Esamas rodiklis Laukiamas rezultatas Atsakingi  Įvykdymo laikas 

3.1. Intelektualių žmogiškų 

išteklių stiprinimas. 

Tobulintinas mokytojo savęs ir  

savo veiklos įsivertinimas.  

Formuojasi žinojimu, patirtimi bei 

įrodymais grįsta lyderystė, atsakomybė 

ir įsitraukimas. 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

2017 - 2019 

3.2. Pedagogų ir specialistų 

savirefleksijos tobulinimas 

Formuoti pedagogų įgūdžius, 

reflektuoti ugdomąjį procesą. 

Pedagogai turi nepakankamai 

tinkamų   įgūdžių bei instrumentų 

reflektuoti ugdomąjį procesą.  

 

Nuolat vykdoma įstaigos pedagoginio 

proceso analizė, individualios 

pedagoginės veiklos analizė ir 

refleksija. Reflektuojantys, nuolat 

tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys 

pedagogai ir specialistai. 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Pedagogai 

2017 - 2019 

3.3. Įstaigos savivaldos 

stiprinimas. 

Neiniciatyvi mokyklos tarybos 

veikla. 

Aktyvus visų tarybos narių dalyvavimas 

veikloje. 

Direktorius 

Tarybos nariai 

2017 -2019 

3.5. Darbuotojų profesinių 

kompetencijų gilinimas ir 

kėlimas. 

 

Neaktyviai dalyvaujame ES 

finansuojamuose projektuose. 

Iki 2019 metų parengsime projektą ES 

programoje.  

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogai 

2017 -2019 

3.6. Darbuotojų motyvacijos ir 

skatinimo priemonių taikymas. 

Nepakankama darbuotojų 

motyvacijos ir skatinimo 

priemonių sistema. 

Įvairesnis darbuotojų motyvacijos  

skatinimo priemonių spektras. 

Direktorius, 

pedagogai 

2017-2019 
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4 Uždavinys:  Siekti, kad  darželis būtų žinomas (atviras), kaip kokybiškas paslaugas teikianti įstaiga vaikams mieste.  

 

Priemonės Esamas rodiklis Laukiamas rezultatas Atsakingi Įvykdymo laikas 

4.1.Įstaigos įvaizdžio 

reprezentavimas už jos ribų. 

Plėstina įstaigos įvaizdžio 

reprezentacija už jos ribų.  

Naujų formų įdiegimas reprezentuojant 

įstaigą: atviri renginiai bendruomenei, 

publikacijos internetinėse svetainėse, 

spaudoje, dalyvavimas miesto, 

respublikiniuose ir tarptautiniuose 

projektuose.   

Direktorius 

Darželio 

bendruomenė 

2017 - 2019 

4.2. Modernios, šiuolaikiškos, 

prieinamos aplinkos kūrimas. 

Reikalaujanti atsinaujinimo 

aplinka. 

Išplėstas interneto tinklas įstaigoje, 

įvairovė IKT priemonių, renovuotos 

aplinkos. 

Direktorius,  

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

2017 - 2019 

4.3.Aukštos kvalifikacijos 

specialistų komandos 

formavimas. 

Šiuo metu dirba 4 metodininkai 

auklėtojai ir logopedai, 1 vyr. 

specialusis pedagogas, 8 

vyresnieji auklėtojai ir logopedai, 

1 psichologas III kvalifikacinė 

kategorija, 1 metodininkas -

meninio ugdymo pedagogas ir 1 

vyresnysis.  

 

4 pedagogai įgis metodininko 

kvalifikacinę kategoriją,  1 vyresniojo 

auklėtojo ir 1 vyresniojo 

priešmokyklinio ugdymo pedagogo. 

Atestacijos 

komisija 

2017 -2019 

4.4. “Įstaiga be sienų” – atvira 

visuomenei. 

 

Tobulintinos tarp partnerių bei 

įstaigos veiklą reprezentuojančios 

formos. 

Bendradarbiavimo tęstinumas su 

respublikos „Pasakos“ lopšeliais - 

darželiais, miesto ikimokyklinėmis 

įstaigomis, ,,Šviesos” centru, M.Karkos 

pagrindine mokykla.   

Nuoseklūs renginiai bendruomenei, 

reprezentuojantys įstaigos veiklą. 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogai, 

specialistai 

2017 -2019 
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4.5. Realių sėkmės istorijų 

sklaida, akademinio 

sąžiningumo skatinimas. 

Per menkas gerosios darbo 

patirties įsivertinimas ir sklaida. 

Didesnis specialistų ir pedagogų 

pasitikėjimas asmenine profesine 

kompetencija, aukštesnė komandos 

narių motyvacija. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

specialistai, 

pedagogai 

2017-2019 

4.6. Komandinio, korekcinio 

darbo, skleidžiant 

pažangiausias idėjas ir 

praktikas bei kuriant vaikystės 

pedagogikos metodinį centrą 

tęsimas. 

Nepakankama vidinė ir išorinė 

pedagoginė sklaida. Trūksta 

sistemingos ugdymo proceso 

analizės. 

Įvairesnis pedagoginių funkcijų 

spektras: metodinių rekomendacijų 

paketas, pedagogams, tėvams;  

įtakos sistemingi bendruomenės tyrimai, 

jų analizė ir išvados. 

Direktorius, 

specialistai 

2017-2019 
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LĖŠŲ POREIKIS PROGRAMAI ĮGYVENDINTI IR NUMATOMI ŠALTINIAI 

 

 

 

 

 

Direktorė                                                                                         Dalija Valionienė 

 

 

Buhalterė                                                                                         Alvyda Užkuraitienė 

 

 

 

 

 

 

 ASIGNAVIMAI (tūkst.Lt) 

 2017 m.  

Tūkst. eur 

2018 m. 

Tūkst. eur 

2019 m. 

Tūkst. eur 

1. Lėšų poreikis programai 538,4 540,3 540,5 

2. Finansavimas 538,4 540,3 540,5 

2.1. Savivaldybės biudžetas 535,9 536,8 537,0 

Iš jų:    

2.1.1. Mokymo aplinkai 365,2 366,0 366,0 

2.1.2. Valstybės deleguotoms funkcijoms 

vykdyti (mokinio krepšelis) 

140,9 141,0 141,0 

2.1.3. Specialiosios lėšos 29,8 29,8 30,0 

2.2. Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžetas (nemokamas maitinimas) 

1,0 1,0 1,0 

2.3. Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžetas (viešiesiems darbams) 

- 1,0 1,0 

2.4. ES lėšos (projekto vykdymui) - - - 

2.5. Kiti šaltiniai 1,5 1,5 1,5 

Iš jų:    

2.5.1. Savivaldybės privatizavimo fondas - - - 

2.5.2. Parama - - - 

2.5.3. Kitos lėšos (2% GPM parama) 1,5 1,5 1,5 


