
1 

 

 PANEVĖŽIO LOPŠELIO – DARŽELIO „ŽIBUTĖ“ 

 

 

 

2016 metų veiklos ataskaita 

  

 

2017-01-15 

 

 

I. ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA 
 

2016 metais lopšelio-darželio „Žibutė“ iškelti prioritetai: ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio  ugdymo naujovių taikymas, sveikatos stiprinimas, siekiant saugios ugdymosi 

aplinkos, atnaujinant materialinę bazę.Remiantis rezultatais įstaigoje atlikta veiklos sričių analize 

išskirtos veiklos stipriosios, silpnosios  pusės, galimybės, grėsmės. Įstaigos bendruomenė 

supažindinta su veiklos sričių rezultatais, sveikos gyvensenos vidaus audito rezultatais, kurie 

panaudojami įstaigos veiklai tobulinti, numatant 2017-2019 m. strateginius įstaigos planus. 

                 Prioriteto kryptims įgyvendinti sudaryta 2016 m. veiklos programa, patvirtinta 2016 m. 

vasario 18 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-109. 

Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“ 2016 metais veikė 6 grupės: 2 – lopšelinio 

amžiaus, 3 – ikimokyklinio amžiaus, 1 – priešmokyklinio ugdymo grupė.  

2016 m. sausio 1 d. lopšelyje – darželyje buvo 96 sąrašiniai vaikai. 2016 m. gruodžio 31 

d. – 93 vaikai. Socialinę paramą mokiniams gavo 2016 m. sausio 1 d. – 4 vaikai; 2016 m. gruodžio 

31 d. – 1 vaikas. Logopedo paslaugos buvo teikiamos 22 vaikams, turintiems kalbos ir 

komunikacijos sutrikimų. Mokslo metų eigoje sutrikimas pašalintas 7 vaikams, iš jų 2 

priešmokyklinės grupės vaikams.  

2016 metais lopšelyje-darželyje dirbo 30 darbuotojų: 13 – pedagogų, 17 – kiti  

darbuotojai. 10 pedagogų turi aukštąjį išsilavinimą, 3 – aukštesnįjį išsilavinimą.  

Įgyvendinant 2016-2018 metų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos 

programą, 2016 m. II pusmetį  priešmokyklinio ugdymo pedagogei Jolantai Lašinienei patvirtinta 

vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija. Kvalifikacija: 8 auklėtojos turi vyresniosios 

auklėtojos kategoriją, 1 – vyresniosios muzikos mokytojos kategoriją; 1 – vyresniojo specialiojo 

pedagogo, 1 – auklėtojo-metodininko kategoriją, direktoriaus pavaduotojas ugdymui- atitiktis III-ai 

vadybinei kategorijai. 

Dalyvaujame programose „Vaisiai vaikams“, „Pienas vaikams“, vaikai nemokamai 

gauna vaisių ir pieno produktų.  

Socialinė paramą 100% mokesčio lengvatą 2016 m. gruodžio mėn. gauna – 1 vaikas, 

50% mokesčio lengvatą gauna – 14 vaikų, 100% mokesčio lengvatą – 2 vaikai turintis negalios lygį, 

2 vaikai iš socialinės rizikos šeimų.  

Taikytos tėvams įvairios bendradarbiavimo ir informavimo formos. Organizuotuose 

grupių susirinkimuose 2015 m. rugsėjo mėn. supažindinti su Priešmokyklinio ugdymo programa, 

integruota tarptautine programa „Zipio draugai“ ir OPA-PA, priešmokyklinio ugdymo priemonių 

komplektu. Pristatyta Ikimokyklinio ugdymo programa „Žibutės žiedlapėliai“, V dalis, ugdymo 

pasiekimai ir jų vertinimas. Susirinkimuose dalyvavo 80% tėvų.  2015 m. lapkričio 4 d. įvyko 

grupių tėvų komitetų pirmininkų ir narių forumas ,,Įstaigos dabartis ir vizija‘‘. Svečiuose dalyvavo 

Pušaloto mikrorajono bendruomenės  pirmininkė Irena Dulkienė. Bendruomenė informuota apie 

finansinę įstaigos būklę, pasiekimus , grėsmes. Aptarti, įgyvendinti  Kalėdiniai kultūriniai renginiai, 

aptarti klausimai dėl aplinkos saugumo. 
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Siekiant saugios aplinkos, pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą 2016 

m. sausio 26 d. Nr. A-76, gautas finansavimas virtuvės įrangai įsigyti. UAB ,,Tangutas‘‘atvežė ir 

sumontavo viryklę už 1500 eurų; 6 skirtingo dydžio dubenis,  3 peilius. Surinkta  2% paramos lėšų- 

1035,41 euro. Lopšelio-darželio tarybos protokolo Nr.15, 2016-12-06 nutarimu, pinigus skirti 

koridoriaus remonto darbams. 

Informacijos sklaida bendruomenei vyko per lankstinukus, susirinkimus, atviras veiklas, 

renginius. Operatyviai buvo teikiama informacija įstaigos grupių stenduose, darželio internetinėje 

svetainėje.  

Vadovaujantis Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ Supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklėmis, patvirtintomis 2015-01-07 direktoriaus įsakymu Nr. V-91 skelbti metų eigoje Viešųjų 

pirkimų konkursai, maisto produktams įsigyti, bei kitų prekių, paslaugų, darbų  įsigijimui.  

Direktoriaus inicijuotas lopšelio-darželio visų vaikų draudimas nuo nelaimingų 

atsitikimų. Direktoriaus 2015-09-22 įsakymas Nr. V-153 „Dėl draudimo nuo nelaimingų atsitikimų 

apmokėjimo“. UAB DK „PZU Lietuva“ draudimu, vienerių metų (79,81 € už 92 vaikus iš tėvų lėšų 

vaikų ugdymui).   

Laikytasi HN 75:2010 reikalavimų. Vyr. slaugytoja vykdė priežiūrą, reikalavimų laikymosi 

įstaigoje, stebėjo vaikų sergamumą, lankomumą, mitybą.  

 

2016 m. 

 Vidutiniškai lankė Lankytų dienų Praleistų dienų Dėl ligos 

Lopšelis 17 3369 1743 1016 

Darželis 54 9821 4876 1792 

Viso: 71 13190 6613 2808 

 

Mokytojų tarybos posėdžių metu buvo svarstomi šie klausimai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 m. ( Eurais) skirtos lėšos: 

 

1.Savivaldybės biudžetas – 324400 €. 

Iš jų:  

1.1.Aplinkai – 217600 €. 

1.2.Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti (mokinio krepšelis) – 80700€. 

1.3.Specialiosios lėšos – 26100 €. 

2.Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (nemokamas maitinimas) – 600 €. 

2.1.Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (socialinių pedagogų programos) – nėra. 

2.2.ES lėšos –  nėra. 

3. 2 proc. parama – 1000 €.  

 

 

 

 

 

II. ĮSTAIGOS VEIKLAI TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA 

 
Įstaigos veiklai turėjo įtakos šie veiksniai: 
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Politiniai veiksniai. 

 Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo NR. I-1489 2, 7, 8, 9, 24, 27, 36, 37, 43, 

46 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas  2015 m. gruodžio 22 d. Nr. XII-2213 

Vilnius. 

 Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą 

Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Pradėta įgyvendinti 2015 m. rugsėjo 1 d., 

patvirtinta ŠMM 2014-09-02  

 . ŠMM 2015 m.  gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 patvirtintas pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų  aprašas. 

 Nuo 2015-2016 m. m. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas (1-7 

žingsniais vaikų pasiekimai vertinami pagal 18 sričių); 

 Nuo 2015-2016 m. m. taikomos Rekomendacijos ikimokyklinio amžiaus vaikų 

ugdymui, planavimui ir vaiko pasiekimų vertinimui. 

 Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V- 674  patvirtintas  

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo aprašas . 

 Grupėje vaikų skaičius negali viršyti pagal amžiaus grupes Lietuvos higienos 

normoje HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji 

sveikatos saugos reikalavimai“ nustatyto maksimalaus skaičiaus. 

 Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal 

ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašas, patvirtintas Panevėžio 

miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1-8, dėl naujų HN:2016 ir kitų 

savivaldybių vaikų priėmimo sąlygų. 

 Įdiegta Savivaldybėje vieningą vaikų tėvų prašymų registracija- 

Ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos programa 

(IUMVREP), kuri startuoja 2016-09-01. 

 

Ekonominiai veiksniai.  

 Panevėžio miesto savivaldybės  biudžeto skirtos lėšos 2017 m.projektas 2017m. 

Vasaros darbo finansavimas. 

 Nustatytas tėvams (globėjams) 0,43 € mokestis įstaigos reikmėms.  

 2% parama – tėvų, darbuotojų pajamų mokestis, galimybė atlikti patalpų remonto 

darbus. 

 Mokinio krepšelio lėšos – racionaliai panaudotas  pedagogų kvalifikacijos 

kėlimui, ugdymo priemonių atnaujinimui, edukacinių aplinkų paieškai. 

 Tikslinės Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto lėšos einamo remonto darbams, 

langų ribotuvams,virtuvinei įrangai įsigyti. 

 Atliekami viešieji pirkimai metams prekėms, paslaugoms, darbams įsigyti.  

 

Socialiniai veiksniai. 

 Patenkintas tėvų poreikis lankyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

grupes. 

 50 procentų tėvų poreikis vasarą lankyti lopšelį – darželį. 

 Atliepiame tėvų lūkesčius, sudarytos sąlygos anglų kalbos užsiėmimams.  

 Socialinę pašalpą gauna vaikai, vadovaujantis Panevėžio miesto Savivaldybės 

administracijos socialinės paramos skyriaus pažymomis. 

 Problemiškos šeimos, gaunančios lengvatą pagal Panevėžio miesto vaikų teisių 

pažymas. 

 Plėtojamas bendradarbiavimas su Šilutės lopšeliu-darželiu „Žibutė“, metodinėje 

veikloje. 

 

Techniniai veiksniai. 
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 Atnaujinta kompiuterinė įranga. Įsigyti 3 kompiuteriai. Viso kabinetuose yra 6 

kompiuteriai. 

 Atnaujinta internetinė svetainė www.zibute.eu. Sukurta facebook, viešoji erdvė 

apie įstaigos veiklą. Pakeistas elektroninis paštas. 

 Pedagogai naudojasi kompiuterio programomis MS Office Excel – vaikų 

lankomumui žymėti, WORD – pranešimams, informacijai, projektams, renginiams, savianalizei t.t. 

 Tėvų prašymai registruojami 

 

III. ĮSTAIGOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI 

 
2016 metų strateginiais tikslais siekėme: efektyviai organizuoti įstaigos veiklą, 

užtikrinant sėkmingą ugdymosi proceso organizavimą, įtraukti socialinius partnerius į ugdymo 

proceso veiksmingumą, siekti pedagogų kvalifikacijos. Atsižvelgiant į šeimų poreikius, turimus 

išteklius buvo patvirtinti grupių skaičius ir modeliai Panevėžio miesto  savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2015 m. liepos 17 d. Nr. A-663, įsakymu. Parengti detalūs ilgalaikiai ir trumpalaikiai 

planai,  individualizuotas  ugdymas kalbos ir komunikacijos sutrikimų turintiems vaikams, 

organizuotas anglų kalbos būrelis, lankantiems 22 vaikams.  

Organizuoti 6 metodinės grupės pasitarimai. Stebėtas, fiksuotas vaikų pasiekimų 

vertinimas 1 -7 žingsniai pagal 18 sryčių. Aptarta individualiai su tėvais.Ugdytiniai įsisavino 

priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą. Į mokyklas išėjo  17 vaikų, 76 procentai  pasiektas 

brandumas.  Organizuotos vaikų darbų parodos 2- Panevėžio raj. lopšelis-darželis ,,Gandriukas‘‘, 1- 

Šilutės lopšelis- darželis ,,Žibutė‘‘. Parengtos. 1 vaikams edukacinė programa. 

Parengtas patvirtintas 2016-2017 m. m. priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas. 

Organizuota 13 pamoka „Regiu, girdžiu, gražiai kalbu“, mokėmės vienos iš kitų dalyvavo 20 

Panevėžio miesto pedagogų, įgyvendinta 1-kvalifikacijos tobulinimo programa per PPŠC 

,,Ekologinis ugdymas ikimokylinėje įstaigoje ‘‘, parengta 4 pranešimai, pristatytos dvi projektinės 

veiklos,, Kodėl susirgo Nevėžis“, „Aš ir spalvotas pasaulis“. Organizuota 1 metodinė diena per 

Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybą „ Etnokultūros ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje  

bendradarbiaujant su šeima“, parengti 4 pranešimai, pristatyta atvira veikla vyresniojoje grupėje. 

Pedagogai dalyvavo  kvalifikaciniuose tobulinimosi  renginiuose, programose 3 

pedagogai 86 val., kompiuterinio raštingumo kursai (ekologinė dalis) 5 pedagogai - 200 val., 

seminaruose 9 pedagogai – 53 val. Dalyvavo ikimokyklinių įstaigų kūrybinių darbų 

organizuojamose parodose 10 pedagogų – 11 parodų. Pedagogai skatinti iniciatyviai veiklai, 

tobulėjimui vadovaujantis Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašu LR ŠMM 2014-08-29, 

įsakymu  Nr. V-774. Organizuota šventinė renginių savaitė su socialiniais partneriais  vaikams , 

tėvams, Pušaloto mikrorajono bendruomene pažymint įstaigos 55-ąjį jubiliejų. 

Informacija talpinta informaciją apie įstaigos veiklą ugdymo aktualijas, prioritetus 

internetinėje svetainėje www.zibute.eu. , įstaigos facebook, laikraštyje „Sekundė“ 2017-01-05. 

 

Veiklos tikslų įgyvendinimas 

 

2016 metais buvo iškeltas veiklos prioritetas: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

turinio naujovių taikymas; įstaigos veiklos kokybės gerinimas; atvyrumas pokyčiams; sveikatos 

stiprinimas, siekiant saugios ugdymosi aplinkos, atnaujinant materialinę bazę. 

 

                  Iškelti metiniai tikslai:  

1. Ekologinis ugdymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje, plėtojant 

vaikų meninę – pažintinę kompetenciją.  

 

2. Užtikrinti tęstinumą turtinant įstaigos materialinę bazę, atliepiančią švietimo 

tendencijas ir įstaigos bendruomenės poreikius. 

 

http://www.zibute.eu/
http://www.zibute.eu/
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3. Skatinti savivaldos institucijų bendradarbiavimą, puoselėjant mokyklos  kultūrą, 

rengiant strateginius įstaigos dokumentus. 

 

Įstaigos vykdytos programos projektai 

 

                   Programoje numatytos priemonės uždavinių įgyvendinimui; 

 

Pasiektas pirmasis uždavinys –  ekologinės kultūros pradmenų ir ekologinio 

sąmoningumo ugdymas, įtraukiant vaikus į įvairias veiklas, ugdant kompetencijas.  

Parengti ir įgyvendinti ilgalaikiai ir trumpalaikiai grupių , meninio ugdymo ugdomosios 

veiklos planai  vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programa ,,Žibutės žiedlapėliai‘‘, 

Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa . Įgyvendinti grupių ilgalaikiai projektai , įtraukiant 

bendruomenės narius. Žaidimo forma, per pojučius, pasakas, stebėjimus , išvykas , renginius, 

meninę veiklą  organizuotas ugdomosios veiklos turinys. Gerosios patirties sėmėmės seminare „ 

Ikimokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) pasiekimų vertinimas – tikslingo kokybiško ugdymo(si) 

proceso dalis“ 2 pedagogai.Ugdytiniai įgyjo individualios  patirties pagal amžių  atrasdami naujus 

pasaulio pažinimo būdus , pasiekimus vertinant pagal 18 sryčių. Parengta ir įgyvendinta 

kvalifikacijos tobulinimo programa ,,Ekologinis ugdymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame 

amžiuje‘‘. Bendradarbiavimas vyko tarp Panevėžio Gamtos mokyklos , Panevėžio raj. lopšelio – 

darželio „Gandriukas‘‘, Panevėžio lopšelio – darželio „Žibutė‘‘ pedagogų. Tyrimo duomenimis , 79 

tėvų  teigiamas požiūris į ekologinį ugdymą  ekologiškai mąstant perteikiant vertybines nuostatas 

vaikams. Pasidalinta patirtimi , pranešimus skaitė 4 pedagogai,  ekologinis ugdymas per vaiko, 

pedagogo ir šeimos partnerystę.. Edukacinių erdvių panaudojimas ugdymo procese: augalų 

sodinimas , auginimas , stebėjimas grupėse, daržiukuose.  Elektroninės įrangos, antrinių žaliavų 

rūšiavimas, darbelių gaminimas puošimas koridorių erdvėse pagal metų laikus. Organizuota 

edukacinė programa ,,Alpakų auginimas Lietuvoje‘‘, dalyvavo 54 vaikai. Panevėžio Kraštotyros 

muziejuje organizuotos 2 edukacinės programos 19 priešmokyklinio ugdymo vaikams mokinio 

krepšelio lėšomis: 80 proc.bendruomenės dalyvavo konkurse ,,Kamštelių vajus 2016m.‘‘Tėvelių 

pagalba atsodinami gėlynai, atnaujinami inkilai, lauko žaidimo priemonės. Visuomenės sveikato 

biuro specialisto pravesta 18 sveikatos valandėlių vaikams. Vaikai išbandė kūrybinės menines 

raiškos priemones dalyvavo parodose , renginiuose darželyje, mieste. Palaikoma gabių vaikų 

kultūra. 

              Plėtojamas patirtinis ugdymas , kuris turi ilgalaikį poveikį elgesiui gamtoje. 

Įgyvendinant antrąjį uždavinį – gerintį įstaigos materialinę bazę, racionaliai, 

tikslingai ir kūrybingai naudojant įstaigos skirtas lėšas, vykdant finansinės veiklos priežiūrą. 

 Organizuori viešieji pirkimai  prekėms , paslaugoms įsigyti.Parengti darželio tarybos 

planai. Darželio tarybai pritarus, tikslingai panaudotos lėšos įsigijant ilgalaikį, trumpalaikį turtą. Iš 

Panevėžio miesto savivaldybės skirtų biudžeto lėšų 1300 eurų suremontuota grupių virtuvėlių, 

prausyklų-tualetų lubos, vyresniosios grupės miegamajo patalpos.Visose patalpose įrengti langų 

ribotuvai. Už skirtus 1500 eurų įsigyta viryklė ilgalaikiam turtui, dubenys , peiliai už 200 eurų 

trumpalaikiam turtui. 

Veiksmingas biudžeto ir mokinio krepšelio lėšų paskirstymas panaudotas saugios ir 

funkcianalios grupių aplinkos kūrymui. Įsigyta:         eurų ugdymo priemonių,       eurų  žaislų,      

eurų   metodinės literatūros. 

Pagal perdavimo – priėmimo aktą įsigyti 3 stacionarūs kompiuteriai. Pedagogai IT taiko 

ugdymo procese renginiuose, dokumentacijai. Direktoriaus kabinete pajungtas kompiuteris, įvestas 

internetas. 

 Visuomenė informuota apie  tėvų lėšų paskirstymą ir panaudojimą už 2016 m.   

 

Įgyvendinant trečiąjį uždavinį – skatinti savivaldos institucijų bendradarbiavimą, 

puoselėjant įstaigos kultūrą, rengiant strateginius įstaigos dokumentus. 
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Siekta įstaigos kokybiškos veiklos užtikrinimo. Parengtos tvarkos:   Etikos kodeksas 

(direktoriaus įsakymu 2016-09-01 Nr. V-150-6, darbuotojai supažindinti raštu), Krizių valdymo 

tvarkos aprašas (direktoriaus įsakymu 2016-09-01 Nr. V-150-5), Vaikų apžiūros dėl asmens 

higienos (direktoriaus įsakymu 2016-09-01 Nr. V-150-2), Veiklų stebėsenos tvarka (direktoriaus 

įsakymu 2016-09-01 Nr. V-150-4), Įstaigos darbuotojų veiksmų susirgus ar patyrus traumą įstaigoje 

tvarka (direktoriaus įsakymu 2016-09-01 Nr. V-150-1), Maitinimo organizavimo tvarka 

(direktoriaus įsakymu 2016-09-01 Nr. V-150-3).                  

 Organizuotas darbuotojų visuotinas susirinkimas, pateiktos administracijos dabuotojų 

ataskaitos, išrinkta darželio taryba,  bendruomenė informuota dėl darbo vasaros metų. 2016  

protokolas Nr.1 Organizuoti administraciniai pasitarimai 1 kartą į mėnesį, aptarti administracijos 

darbuotojų mėnesio darbai. 

Paskirta darbo grupė įstaigos strateginio plano parengimui. Direktoriaus įsakymas 2016-

11-  Nr.  . 

Įstaigos veiklos tobulinimas  bendradarbiaujant mokytojų tarybai, tėvų komitetui, Vaiko 

gerovės komisijos nariams. Organizuoti 3 mokytojų tarybos posėdžiai: 

Organizuotas tėvų komiteto pasitarimas. Tėvų pagalba :išvežta sena viryklė, įsigyta 

salėje pakabinama muzikiniui centrui spintelė, dalyvauta įstaigos 55-ojo jubiliejaus Advento 

vakaronėje, pagalba renginiuose, 20 procentų tėvų dalyvauta ugdymo veikloje skaitant  vaikams 

pasakas. 

Organizuoti 7 Vaiko gėrovės komisijos posėdžiai: suderinti švietimo pagalbos gavėjų 

sąrašai su PPT, konsultuoti 22 logopėdo užsiėmimus lankančių vaikų tėvai. 3 ugdytiniai siūsti į PPT 

raidos įvertinimui prieš mokyklos lankymą. Siūstas raštas į Vaikų teises dėl dviejų vaikų priežiūros 

stokos. Protokolas Nr.6, 2016-11-08. Į mokyklas išėjo 9 logopėdo užsiėmimus lankantys vaikai, 

kurių sutrikimas dalinai pašalintas. Kalba ištaisyta 3 vaikams. 

Organizuota metodinė diena „Aukštaitijos kultūra, tradicijų integravimas ugdymo 

procese“.Bendradarbiavimas su Šilutės lopšeliu – darželiu „Žibutė“. Pranešimus skaitė 4 pedagogai.  

Organizuoti 3 tėvų susirinkimai metų eigoje, aptarta vaikų adaptacija, sutarčių 

vykdymas, poreikis dėl vasarą įstaigos lankymo, priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo 

organizavimo klausimais. Teikiamų paslaugų įvairovė  teikiama visuomenei internetinėje 

svetainėje: www.zibute.eu. 

Aktyvi pedagoginė veikla leido pasiekti geresnių veiklos rezultatų.   

 

 

ĮSTAIGOS VYKDYTOS PROGRAMOS, PROJEKTAI 

 

1. Įstaigoje rengti, įgyvendinti trumpalaikiai grupių projektai. Ikimokyklinio 

ugdymo programai įgyvendinti: „Vaiko adaptacija ankstyvajame amžiuje, fizinio aktyvumo ir 

savarankiškumo skatinimas“. Protokolas Nr. 5 , 2016-05-19. “Draugiški vaikų tarpusavio santykiai“ 

Protokolas N.4 , 2016-04-28. „Aš ir spalvotas pasaulis“. Protokolas Nr.3, 2016-03-28. „Vaikų 

iniciatyvumo ir aktyvumo skatinimas žaidžiant vienas šalia kito“ . Protokolas Nr.2, 2016-03-13. 

 

 Kvalifikacijos tobulinimo programa „Ekologinis ugdymas ikimokyklinėje 

įstaigoje“.Lektoriai- V.Briedienė, R.Stankevičienė, E.Miežinienė. PPŠC  pažymėjimas Nr.BŠ-0201.   

2016 m. gegužės mėn. 13,24 d. Ir birželio mėn. 2 d. 

 Padėka lopšelio-darželio kolektyvui už dalyvavimą draugiškame gamtai konkurse 

,,Kamštelių vajus‘‘ 2016 m. Komandinį darbą kartu su tėvais. 

 Padėka lopšelio-darželio kolektyvui už dalyvavimą ir bendrystės jausmą, 

dalyvaujant Panevėžio 513 gimtadienyje. 2016-09-10 

 Pažyma už dalyvavimą lopšelyje – darželyje „Jūratė“organizuotoje foto parodoje 

„Rudenėlis kaip gražu...“  2016-10-24 Nr. 202. 

http://www.zibute.eu/
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 Ugdytinių piešinių paroda pagal T.Dirgėlos knygą „Apie raganą Šiokią tokią“, 

skirta Metų knygos rinkimams. Pažyma. Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka filialas 

Šiaurinė biblioteka. 2016-02-29. 

 Pažyma. Ugdytinė Izabėlė Šilinskaitė 2016-10-13 – 25  dalyvavo lopšelyje – 

darželyje „Kegždutė“ organizuotoje vaikų piešinių parodoje „Mano svajonių darželis“. 2016-10-25. 

 Pažyma .Auklėtoja Edita Lasienė ir Rasa Stulpinienė dalyvavo lopšelyje – 

darželyje „Krgždutė“ organizuotoje kūrybinių darbų parodoje „Buratino raktelis“. 2016-04-15 Nr. 

G-27. 

 Pažyma. Edita Lasienė ir Inga Abduveleva rengė projektinę veiklą „Aš ir 

spalvotas pasaulis“ kvalifikacijos tobulinimo seminare „Ekologinis ugdymas ikimokyklinėje 

įstaigoje“. 2016-06-08 Nr.BŠ – MV 078, Nr. BŠ-MV 079 PPŠC.  

 Pažyma. Edita Lasienė ir Inga Abduveleva dalyvavo ikimokyklinių įstaigų 

kūrybinių darbų parodoje „Velykų bobutės vežimėlis“. Panevėžio lopšelis-darželis „Sigutė“. 2016-

04-14 Nr.09, Nr. 04. 

 Pažyma. Danutė Pankevičienė dalyvavo ikimokyklinių įstaigų kūrybinių darbų 

parodoje „Velykų bobutės vežimėlis“. Panevėžio lopšelis-darželis „Sigutė“. 2016-04-14 Nr.12. 

 Pažyma.. Aušra Žaromskienė dalinosi patirtimi su Šilutės lopšelio-darželio 

„Žibutė“ pedagogais, skaitė pranešimą „Etninių švenčių integravimas į visuminį ugdymą‘‘. Šilutės 

rajono švietimo pagalbos tarnyba. 20146-04-22 Nr. R5-48. 

 Padėka. Meninio ugdymo pedagogei Aldonai Ramoškienei už ugdytinių 

parengimą Panevėžio miesto ikimokyklinių įstaigųšventiniame renginyje „Vaikystės supuoklės“ ir 

Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti akcijoje „Taikos Glėbys“ Panevėžio teatre „Menas“. 

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir jaunimo reikalų skyrius.2016-10-05. 

 Pažyma.. Aldona Ramoškienė dalinosi patirtimi su Šilutės lopšelio-darželio 

„Žibutė“ pedagogais, skaitė pranešimą „Tautinių tradicijų, papročių puoselėjimas meninėje 

veikloje“‘‘. Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba. 2016-04-22 Nr. R5-49. 

 Pažyma. Ugdytinis Gustas Vorobjovas, Vilija Kiaurakytė ir auklėtoja Inga 

Abduveleva 2016-10-13 – 25  dalyvavo lopšelyje – darželyje „Kegždutė“ organizuotoje vaikų 

piešinių parodoje „Mano svajonių darželis“. 2016-10-25. 

 Pažyma. Auklėtoja Inga Abduveleva pristatė „Rieda margučiai“ veiklą bei 

dalinosi patirtimi su Šlilutės lopšelio-darželio „Žibutė‘ pedagogais. 2016-04-22 Nr. R5-47. 

 Pažyma. Auklėtoja Jolanta Lašinienė parengė stendinį pranešimą „Ekologinis 

ugdymas per kūrybą“ kvalifikacijos tobulinimo seminare „Ekologinis ugdymas ikimokyklinėje 

įstaigoje“. 2016-06-08 Nr.BŠ – MV 083. 

 Pažyma. Auklėtoja Rasa Stulpinienė parengė stendinį pranešimą ,,Šeimos 

dalyvavimas ir švietimas kasdieninėje veikloje, antrinių žaliavų panaudojimas“ kvalifikacijos 

tobulinimo seminare „Ekologinis ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje“. 2016-06-08 Nr.BŠ – MV -

082 PPŠC. 

 Pažyma. Auklėtoja Sandra Belazaravičienė rengėir pristatė projektinę veiklą 

„Kodėl susirgo Nevėžis“ kvalifikacijos tobulinimo seminare „Ekologinis ugdymas ikimokyklinėje 

įstaigoje“. 2016-06-08 Nr.BŠ – MV 081 PPŠC.  

 Pažyma. Auklėtoja Sandra Belazaravičienė dalyvavo Panevėžio rajono ir miesto 

ikimokyklinių įstaigų akcijoje „Spalvotų ledinukų žaismas“. 2016-03-02 Nr. 60. 

 Pažyma. Virginija Bagdonavičienė parengė 13-os klasės renginį-pratybas 

„Regiu,girdžiu,gražiai kalbu“ .2016-12-01 Nr.BŠ-MV-081 PPŠC.  

 Pažyma. AuklėtoJA Inga Zelionkienė parengė stendinį pranešimą ,,Darbi įgūdžių 

formavimas“ kvalifikacijos tobulinimo seminare „Ekologinis ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje“. 

2016-06-08 Nr.BŠ – MV -080 PPŠC. 

 

 

PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 
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2016 m. (Eurų) skirtos lėšos: 

 

1.Savivaldybės biudžetas – 324400 €. 

Iš jų:  

1.1. Aplinkai – 217600 €. 

1.2.Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti (mokinio krepšelis) – 80700 €. 

1.3.Specialiosios lėšos – 26100 €. 

2.Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (nemokamas maitinimas) – 600 €. 

2.1.Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (socialinių pedagogų programos) – nėra. 

2.2.ES lėšos – nėra. 

3. 2% parama – 1000  €.  

 

Visos lėšos panaudotos (tūkst. Eurų.): 

 

 Biudžeto lėšos Mokinio krepšelio lėšos Spec. lėšos 

 Atlyginimams 142300 59300 - 

 Sodrai 44000 18300 - 

 Mityba 4600 - 17700 

 Elektros energijai 

apmokėti 

3060 

 

- 

 

900 

 

 Ryšiai - 500 200 

 Ilgalaikis turtas 1500 - - 

 Prekės (žaislai, 

spaudiniai, 

kanceliarinės 

prekės, švaros 

prekės ir kt.) 

400 

 

 

 

1800 

 

3300 

 

 Vandentiekis ir 

kanalizacija 

1920 

 

- 

 

900 

 

 Einamo remonto 

išlaidos 

1300 

 

- 

 

700 

 

 Kvalifikacijos 

kėlimas 

- 

 

500 - 

 Kitos paslaugos 

(atliekų 

tvarkymas, 

kenkėjų kontrolė, 

varžų matavimai, 

svarstyklių patikra 

t.t.) 

 Šildymas 

160 

 

 

 

 

 

 

18360 

300 

 

 

 

 

 

 

- 

1800 

600 

 

 

 

 

 

- 

Viso:                                     217600                        80700                          26100 

 

 

 

IV. NUSTATYTOS PRIORITETINĖS KRYPTYS 2017-2018 M.M. 

 
Strateginiam planui: 
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 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo turinio naujovių taikymas.  

 Įstaigos veiklos kokybės gerinimas. Atvirumas pokyčiams. 

 Sveikatos stiprinimas, siekiant saugios ugdymosi aplinkos, atnaujinant 

materialinę bazę.  

Nurodyti uždaviniai įgyvendinimui: 

1) Ekologinis ugdymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje per meninę- 

pažintinę veiklą. 

2) Užtikrinti tęstinumą turtinant įstaigos materialinę bazę, atliepiančią švietimo 

tendencijas ir įstaigos bendruomenės poreikius.  

3) Skatinti savivaldos institucijų bendradarbiavimą kuriant mokyklos kultūrą,  rengiant 

strateginius įstaigos dokumentus.  

 

 

Direktorė     Loreta Simanavičienė 


