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2017 m. veiklos analizė
I. ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA
2017 metais lopšelio-darželio „Žibutė“ iškelti prioritetai: ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo turinio naujovių taikymas; įstaigos veiklos kokybės gerinimas; ugdymo
paslaugų kokybė ir prieinamumas; saugoti ir stiprinti vaikų ir kitų bendruomenės narių fizinę,
protinę ir dvasinę sveikatą. Remiantis vidaus audito rezultatais, įstaigoje atlikta veiklos sričių
analize, išskirtos veiklos stipriosios, silpnosios pusės, galimybės, grėsmės. Įstaigos bendruomenė
supažindinta su veiklos sričių rezultatais. Parengti, patvirtinti direktoriaus įsakymu Nr. V-216,
2017-04-20 įstaigos Strateginiai planai 2017–2019 m.
Prioriteto kryptims įgyvendinti sudaryta 2017 m. veiklos programa, patvirtinta
2017 m. vasario 20 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-159-1.
Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“ 2017 metais veikė 6 grupės: 2 – lopšelinio
amžiaus, 3 – ikimokyklinio amžiaus (1 iš jų, jungtinė), 1 – priešmokyklinio ugdymo grupė
(jungtinė).
2017 m. sausio 1 d. lopšelyje-darželyje buvo 93 sąrašiniai vaikai. 2017 m. gruodžio 31
d. – 92 vaikai. Socialinę paramą mokiniams gavo 2017 m. sausio 1 d. – 2 vaikai; 2017 m. gruodžio
31 d. – 1 vaikas. Logopedo paslaugos (0,66 et.) buvo teikiamos 22 (+2) vaikams 2016-2017 m. m.,
1,0 et. – 26 (+2) vaikams 2017-2018 m. m. turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Mokslo
metų eigoje sutrikimas pašalintas 7 vaikams, iš jų 2 priešmokyklinės grupės vaikams.
2017 metais Savivaldybės sprendimu panaikinti skalbėjos ir kasininko etatai. Sudaryta
sutartis su UAB „Baltic Swan“ Nr. 16-06-201, 2017-06-16 dėl skalbinių skalbimo. Lopšelyjedarželyje dirbo 31 darbuotojas: 14 – pedagogų, 17 – kitų darbuotojų. Pedagogų kvalifikacija: 11
pedagogų turi aukštąjį išsilavinimą, 3 – aukštesnįjį išsilavinimą. Įgyvendinant 2017–2019 metų
mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programą dvi pedagogės pateikė prašymus
mokytojo-metodininko kvalifikacinei kategorijai įgyti. 8 auklėtojos turi vyresniosios auklėtojos
kvalifikacinę kategoriją, 1 – vyresniosios muzikos mokytojos kvalifikacinę kategoriją; 1 –
logopedo kvalifikacinę kategoriją, 1 – mokytojo-metodininko kvalifikacinę kategoriją, direktorius
– įgijęs švietimo kokybės vadybos magistro laipsnį, auklėtojo eksperto kvalifikacinę kategoriją,
direktoriaus pavaduotojas ugdymui – atitiktis III-ai vadybinei kategorijai.
Tęsiamas dalyvavimas programose „Vaisiai vaikams“, „Pienas vaikams“. Vaikai
nemokamai gauna vaisių ir pieno produktų.
Socialinę paramą 100% mokesčio lengvatą 2017 m. sausio mėn. gavo 1 vaikas,
gruodžio mėn. – 2 vaikai; 50% mokesčio lengvatą 2017 m. sausio mėn. gavo 14 vaikų, gruodžio
mėn. – 16 vaikų; 100% mokesčio lengvatą 2017 m. sausio mėn. gavo 2 vaikai turintys negalios
lygį, 3 vaikai iš socialinės rizikos šeimų, gruodžio mėn. – 6 vaikai, iš jų – 4 turintis vaiko teisių
pažymas.

Ugdymo procesas organizuotas pagal atnaujintą Ikimokyklinio ugdymo programą
„Žibutės žiedlapėliai“, patvirtintą direktoriaus įsakymu 2017 m. rugsėjo 1 d., Nr. V-262-1 ir
Priešmokyklinio ugdymo(si) bendrosios programos ugdymo turinį. Integruota socialinių įgūdžių
programa „Zipio draugai“, grupių ilgalaikiai projektai.
Atlikta tėvų apklausa dėl vaikų ugdymo(si) poreikių. Tėvų lėšomis organizuotas anglų
kalbos būrelis antros kalbos mokymuisi (poreikis – 14 vaikų). Atsižvelgta į tėvų pageidavimus:
dalis tėvų pasirinko UAB Kalba.lt, dalis – mokytoją Vidmantą Tamošiūnienę; už anglų kalbai
kabineto nuomą gauta: iš UAB Kalba.lt 22,00 eurai, iš mokytojos Vidmantos Tamošiūnienės –
130,46 eurų. Organizuotas sportinių šokių „Rumba“ būrelis (poreikis 20 vaikų) – vadovai Darius
Narušas, Rasa Norušienė. Už salės nuomą sportiniams šokiams gauta 264,46 eurai. Organizuotas
sportinių žaidimų būrelis – trenerė Viktorija Barvičiūtė (poreikis 14 vaikų), už sportinius žaidimų
salės nuomą gauti 250,32 eurai. Už nuomojamas patalpas įsigytos prekės, paslaugos: salėje
nupirktos, įmontuotos vertikalios žaliuzės už 189,12 eurų (UAB „Destinus“), portjerinės scenai
uždengti užuolaidos už 206,99 eurų (UAB,,Fidėja“), suremontuotas, suderinimas pianinas, už 150
eurų (verslo liudijimas – Virginijus Kazlauskas), už 121.13 eurų įsigyta metodinių priemonių
muzikiniam ugdymui. Įstaigoje organizuota pedagogų savanorystė gabių vaikų ugdymui. Tai
dailės būrelis – auklėtoja Jolanta Lašinienė (poreikis 27 vaikams), muzikos-dainavimo būrelis –
neformaliojo švietimo meninio ugdymo mokytoja Aldona Ramoškienė (poreikis 19 vaikų), šaškių
būrelis – auklėtoja Sandra Belazaravičienė (poreikis 10 vaikų).
Pasiektas brandumas mokyklai. 19 ugdytinių išvyko į mokyklas: 1 į – Panevėžio
„Žemynos“ progimnaziją, 7 – į „Vyturio“ progimnaziją, 5 – į Panevėžio pradinę mokyklą, 2 – į
Panevėžio „Saulėtekio“ progimnaziją, 3 – į Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnaziją, 1 – į
Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinę mokyklą.
Informacijos sklaida bendruomenei apie įstaigos veiklą vyko tėvų visuotinių, grupių
susirinkimų metu, atvirose veiklose, renginiuose, spaudoje („Maži vaikai, dideli darbai“ 2017-0104 Nr. 2 (6102) Sekundė); „Kaziuko mugė pranašauja pavasarį“ 2017-03-15 Nr. 50 (6150)
Sekundė; „Meilė Tėvynei ugdoma nuo mažens“ 2017-03-08 Nr. 46 (6146) Sekundė; „Vaikaipolicininkų draugai“ 2017-10-25 Nr. 205(6305) Sekundė) Naujausia informacija teikiama įstaigos
internetinėje svetainės www.facebook paskyroje, įstaigos grupių stenduose, darželio internetinėje
svetainėje www.zibute.eu. Už 299 eurus naujai sukurtas interneto tinklapis, patalpintas
(www.pigustinklai.lt) pagal individualios veiklos pažymą Nr. 668980, Aistė Chilman.
Surinkta 893,21 eurai 2% paramos lėšų. Įsigyta: už 160 eurų 4 vnt. rankšluostinių
(Zubavičiaus IĮ), už 674 eurus apmokėta už grupių rūbinėlių sieninių spintų gamybą, montavimą
(MB „Mangeta“), už 59,21 eurus sumokėta dalinis mokėjimas už šilumokaitį. Specialiomis
lėšomis įsigyta: už 1500 eurų-grupių rūbinėlių sieninės spintos, metodinė priemonės – medis
(vaikų kūrybinių darbelių demonstravimui, sezoniškumui atspindėti), laminuotos plokštės vaikų
piešinių demonstravimui (MB „Mangeta“), už 36,65 eurų įsigyta medikamentų (UAB „Euro
vaistinė 1 filialas Nr.125A“), už 196,62 eurų išvežtas išdaužytų pavėsinių betonas (AB „Panevėžio
specialusis autotransportas“), už 52,22 eurus įsigyti padėklai vandens indams, kamštinės lentos
lovyčių sąrašui (UAB „Kesko senukai Lithuania“).
Už savivaldybės skirtų 414 eurų, avarijos atveju, 1-osios jaunesniosios grupės
rūbinėlėje pakeistas trūkęs karšto vandens vamzdis po grindimis, bei papildomi remonto darbai
(AB „Panevėžio būtų ūkio tarnyba“), už savivaldybės skirtus 227,13 eurus, avarijos atveju,
atliktas šiluminiame punkte trūkusio šalto vamzdžio remontas (UAB „Panevėžio būtų ūkis“), už
savivaldybės skirtus 700 eurus, avarijos atveju, įsigytas naujas šilumokaitis („Axioma“).
Savivaldybės lėšos: 1305 eurų skirta logopedo kabineto vidinės pertvaros su durimis ir
montavimo darbais (IĮ Tomas Biskus); 2700 eurų skirta dviejų medinių pavėsinių trims žaidimų
aikštelėms pagaminimui ir sumontavimui (IĮ Marius Sirevičius); 341,47 eurų skirta dviejų
pavėsinių stogų dangos keitimui („Ruukki express“); skirta 3388 eurų tvoros slenksčio šlaito
sutvirtinimui (UAB „Aidenis“); 1000 eurų skirta vaikiškos patalinės 53 vnt., rankšluostukų 60 vnt.
įsigijimui (IĮ R. Labanauskienė). Iš 700 eurų, skirtų Savivaldybės, mokslo metams pasiruošti: už
398,99 eurus atlikti santechnikos darbai (išvestas vandentiekis į lauką šiltnamio laistymui),
ankstyvojo ir 1-oje jaunesniojoje grupėse pakeistos kriauklės (UAB „Rimtas būstas“), už 80 eurų
įsigyta dvejos naujos rankšluostinės vaikams (IĮ Zubavičiaus); už 140 eurų atliktas lauko žaidimų

aikštelių, žaidimo priemonių įvertinimas (UAB „Tuvlita“); už 81,01 įsigyta prekių. Mokinio
krepšelio lėšos: buvo skirta 1800 eurų prekėms ir 600 eurų spaudiniams. Iš skirtų prekėms 1800
eurų įsigyta už 1200 eurų nupirkti 4 vnt. kompiuterių (UAB „Bengita“); už 462,99 eurus įsigytas
nešiojamasis kompiuteris (UAB ,,Bengita“); už 137,01 eurų smulkių prekių. Iš skirtų 600 eurų
įsigyta už 282,36 eurus – spaudiniai (E. Vaičekausko knygynas), 40,53 eurų (J. Masiulio
knygynas); už 277,11 eurų įsigyta įvairių spaudinių. Laikytasi Lietuvos higienos norma HN
75:2016 reikalavimų. Vaikų maitinimo higienos specialistė, pagal reikalavimus, įstaigoje vykdė
priežiūrą, stebėjo vaikų sergamumą, lankomumą, mitybą, atliko suvestinę, (žr. 1 pav.).

2017 m.

Lopšelis
Darželis
Viso:

Vidutiniškai lankė
19
38
57

Lankytų dienų
4786
9694
14480

Praleistų dienų
1514
3914
5428

Dėl ligos
1291
2155
3446

1 Pav. Vaikų lankomumo suvestinė

Lopšelio-darželio apželdintoje teritorijos dalyje, kuri skirta judriems vaikų žaidimams,
pašalintos kyšančios metalinės dalys, išlindusios medžių šaknys, jos užpiltos žemėmis ir apželdinta
žolė. Išlygintos nelygios plytelės, užcementuoti duobėti takeliai, kuriais vaikai eina link žaidimų
aikštelių. Nupjauti, grėsmę vaikų saugumui kėlę, medžiai, išrauti, išvežti kelmai nuo Pušaloto
gatvės ir rytinės lopšelio-darželio teritorijos dalies. Nupjautų medžių vietoje dalis patvorio
užsodinta tujomis. Vaikų žaidimų aikštelėse esantys šiluminių tinklų iškilę kanalizacijos šuliniai
užpilti žemėmis, užsėta žolė, padaryti nuolaidūs kalneliai.
2017-05-30 ir 2017-09-25 atliktas vaikų žaidimų aikštelių patikrinimas, įvertinimas,
kurį atliko Lietuvos ir Vokietijos technikos kontrolės tarnyba UAB TUVLITA, vadovaujantis
Higienos norma HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos“. Pašalintos vaikų saugumui
grėsmę keliančios priemonės: 2 metalinės čiuožynės, metalo laipiojimo kopetėlės, metaliniai
sūpynių stovai. Pašalinta pavėsinių betoninė, nelygi, sutrūkinėjusi danga, užsėta žolė. Pakeista 2
pavėsinių šiferinė danga. Renovuotos smėliadėžės (apkalti betoniniai kraštai mediena, užapvalinti
kampai).
Atlikti vidaus ir įšorės remonto darbai: įrengta archyvui patalpa, užtinkuotas lauko
sienoje, rytinėje darželio pusėje, ištrupėjęs tinkas, gautas leidimas iš Savivaldybės architektūros
skyriaus lauko sieną dekoruoti, dekoruota burbulais užtinkuotos sienoje vietos bei visa įstaigos
rytinėje dalyje lauko siena. Virtuvės darbuotojoms perdažyta persirengimo patalpa, sumontuota
individuali, pagal higienos normas, drabužių spinta, batų dėžė. Suremontuotas koridorius (įstatytos
dvejos naujos durys, pervesta elektros instaliacija, atnaujinta elektros skydinės dėžutė, įmontuotos
naujos lubos su led apšvietimu, sienos nudažytos struktūriniais dažais, ant sienų įmontuotos
laminuotos plokštės vaikų kūrybiniams darbeliams eksponuoti). Atliktas dalinis kosmetinis
remontas grupėse, rūbinėlėse. Ankstyvojo amžiaus grupėje (pagal HN normą) paaukštintos vaikų
lovytės. Laimėtas projektas „Menų oazė ikimokyklinuko akimis“, gauta 100 eurų, už kuriuos
įsigyta profesionali piešinių kabinimo sistema.
Mokytojų tarybos posėdžių metu buvo svarstomi šie klausimai: Mokytojų ir pagalbos
mokiniui specialistų atestacijos komisijos atnaujinimas, Strateginio plano 2017–2019 m.,
direktoriaus veiklos ataskaitai 2017 m. pritarimas, prioritetai 2018 metų. metinei veiklos
programai; vaikų sergamumo analizė, sveikatinimo priemonių vykdymas, pranešimas „Vaiko
savisaugos ir atsakomybės už savo saugumą jausmo stiprinimas, sudarant sąlygas pažinti savitą
aplinką, judėti įvairiais būdais“, supažindinimas su naujai parengtais pedagogų pareigybių
aprašymais ir atnaujintais pareiginiais nuostatais, sutartyse papildomų sąlygų pasirašymas.
Svarstytas pedagogų metinės veiklos įvertinimas, metinės užduoties nustatymas; pateikta Vaiko
gerovės komisijos ataskaita; atliktas priešmokyklinio amžiaus vaikų brandumas mokyklai; įvertinti
ikimokyklinio amžiaus vaikų individualūs pasiekimai; pritarta 2017–2018 m. m. priešmokyklinio
ugdymo planui, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliams;

supažindinimas su Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo įstaigoje tvarka; pritarta
Ikimokyklinio ugdymo programai ,,Žibutės žiedlapėliai“ atnaujinimui.
Išrinkta lopšelio-darželio „Žibutė“ darbo taryba. Direktoriaus įsakymas „Dėl lopšeliodarželio „Žibutė“ darbo tarybos tvirtinimo“ 2017-12-09 Nr. V-326. 2017-12-19 dieną apie darbo
tarybos sudarymą pranešta Valstybinės darbo inspekcijos Panevėžio skyriuje.
2017 m. (Eurais) skirtos lėšos:
1.Savivaldybės biudžetas – 346500 €.
Iš jų:
1.1. Aplinkai – 220500 €.
1.2. Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti (mokinio krepšelis) – 91100 €.
1.3. Specialiosios lėšos – 34900 €.
2.Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (nemokamas maitinimas) – 276 €.
2.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (socialinių pedagogų programos) – nėra.
2.2.ES lėšos – nėra.
3. 2 proc. parama – 893 €.
II. ĮSTAIGOS VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA
Įstaigos veiklai turėjo įtakos šie veiksniai:
Politiniai veiksniai.
 Naujo Lietuvos Respublikos Darbo kodekso įsigaliojimas nuo 2017 07 01.
 Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo
apmokėjimo įstatymas, 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198.
 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. Patvirtinta ŠMM 2014-09-02.
 ŠMM 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 patvirtintas pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas.
 Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas (1–7 žingsniais pagal 18 sričių
vertinami vaikų pasiekimai);
 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.
 Naudojamasi įdiegta Savivaldybėje vieninga vaikų tėvų prašymų registracija Ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos programa
(IUMVREP).
Ekonominiai veiksniai.
 Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto skirtos lėšos 2017 m. projektas 2017 m.
Vasaros darbo finansavimui.
 Nustatytas tėvams (globėjams) 0,43 € mokestis įstaigos reikmėms.

 2% parama – tėvų, darbuotojų pajamų mokestis, galimybė gerinti vaikams ir
darbuotojams darbo sąlygas.
 Mokinio krepšelio lėšos – pedagogų kvalifikacijos kėlimas; IKT įsigijimas;
vaikų, pedagogų literatūros atnaujinimas; susipažinimas su naujomis edukacinėmis aplinkomis.
 Tikslinės Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto lėšos šilumokaičio keitimui,
atraminės sienutės ir tvoros remonto darbams – 4088,00 eurų. Karšto vandens vamzdyno avarijos
likvidavimo darbams - 641,00 eurų.
Socialiniai veiksniai.
 Patenkintas tėvų poreikis lankyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus
grupes.
 50 procentų tėvų poreikis vasarą lankyti lopšelį–darželį.
 Atliepiame tėvų lūkesčius, sudarytos sąlygos papildomiems užsiėmimams.
 Daugėja vaikų su dideliais kalbos sutrikimais (sulėtėjusios raidos sutrikimais).
 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 Panevėžio raj. lopšeliu-darželiu „Gandriukas“,
Šilutės lopšeliu-darželiu „Žibutė“ metodinėje veikloje.
Techniniai veiksniai.
 Atnaujinta kompiuterinė įranga. Įsigyti 5 kompiuteriai, mokinio krepšelio
lėšomis už 1700 eurų. Visose grupėse ir salėje kompiuteriuose įdiegta legali windows ir windows
microsoft office programa.
 Atnaujinta internetinė svetainė www.zibute.eu. Sukurta facebook, viešoji erdvė
apie įstaigos veiklą. Pakeistas elektroninis paštas panzibute@gmail.com
 Tėvų prašymai registruojami Panevėžio miesto savivaldybės lopšelio-darželio
„Žibutė“ vaikų registracijos ir eilių sudarymo sistemoje.
 Išvedžioti internetiniai laidai į kiekvieną grupę, salę, logopedo kabinetą.
III. ĮSTAIGOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI
2017 metų įstaigos veiklos plane numatyti tikslai: ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo turinio naujovių taikymas, ugdymo paslaugų kokybė ir prieinamumas, saugoti ir stiprinti
vaikų ir kitų bendruomenės narių fizinę, protinę ir dvasinę sveikatą.
Atnaujinta Ikimokyklinio ugdymo programa „Žibutės žiedlapėliai“. Direktoriaus
įsakymas 2017-09-01 Nr. V-262-1. Programos atnaujinimui pritarta lopšelio-darželio mokytojų
tarybos 2017-08-30 protokolo Nr. 3 nutarimu, lopšelio-darželio tarybos 2017-08-30 protokolo
Nr.8-1 nutarimu. Atnaujintos programos dalys: „Tikslas ir uždaviniai“ – pakeistas tikslas ir
uždaviniai; ,,Ugdymo turinys, metodai ir priemonės“ – pakeistos temos, ugdymo turinys iš vaiko
pozicijos, pakeista veiksmažodžio bendratis į būsimąjį laiką, pakeista vaiko patirtis į esamąjį laiką;
.,,Ugdymo pasiekimai ir jų vertinimas“ – rekomenduojamos formos individualiam vaikų pasiekimų
vertinimui, grupės vaikų pasiekimų pagal 18 sričių lyginimui rudenį-pavasarį; ,,Naudota literatūra
ir informacijos šaltiniai“ – atnaujinta naudota literatūra. Patvirtinti ugdomosios veiklos planavimo
dienynai. Pritarta 2017–2018 m. m. priešmokyklinio ugdymo planui.
Įgyvendintas Panevėžio miesto savivaldybės 2017 m. vaikų ir jaunimo meno
finansuojamas projektas „Menų oazė ikimokyklinuko akimis“ – projekto vadovė direktorė Loreta
Simanavičienė. Organizuota 11 ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių, pedagogų
darbų parodų Panevėžio miesto bibliotekose, Panevėžio Pedagogų švietimo centre, parduotuvių
languose, gautos pažymos, padėkos.
Gilintos pedagoginės-psichologinės, specialiųjų poreikių vaikų, meninėmis temomis
žinios kvalifikacijos tobulinimosi renginiuose, seminaruose, septyniose 13-os klasės pamokose,

konferencijose, paskaitose. 12 pedagogų išklausė nuo 31 iki 154 kvalifikacijos tobulinimo valandų
per 2017 m.
Skaityti pranešimai: 2017-03-17 šeši pranešimai skaityti Panevėžio Skaistakalnio
pagrindinėje mokykloje, respublikinėje mokytojų mokslinėje-praktinėje konferencijoje
„Gamtosauginis ugdymas XXI a. mokykloje“. 2017-04-12 pristatyti stendiniai pranęšimai
Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijoje respublikinėje metodinėje praktinėje konferencijojeidėjų mugė „Veiksmingų mokimo(si) metodų ir priemonių mozaika“ – „Linksmasis traukinukas“,
„Vaisių, uogų, daržovių kraitelė“, „Gyvatėlė“ ,,Laikrodis“ bei „Priešmokyklinės ugdymo grupės
skaitymo knygelė“ skaitymo, kurią sukūrė direktorė Loreta Simanavičienė.
Du stendiniai vadovų pranešimai respublikinėje-praktinėje konferencijoje ,,Vaikas pokyčių kelyje.
Augame kartu“. Panevėžio Rožyno progimnazijoje.
Direktorius (pavaduotojas ugdymui) gilino vadybines žinias, išklausė 114 val. kvalifikacijos
kėlimo kursuose:
„Ikimokyklinis ugdymas paradigmų virsme“ Nr. PK9-364, 8 akad. val. Lietuvos edukologijos
universitetas PKTI, 2017-01-19;
„Pasaulis 2017 metais: Europa, Putinas ir Trumpas“ Nr.3564,PPŠC (2 akad. val.), 2017-01-23;
„Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir apskaita biudžetinių įstaigų darbuotojams 2017“ Nr. 434
PPŠC, (8 akad. val.), 2017-02-02;
„Darbuotojų veiklos valdymas“ Nr.456 Šiaulių raj. Švietimo centras (6 akad. val.), 2017-01-25;
Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymo programa G Nr.130118 UAB „Darbų saugos projektai“,
G Nr.n130118, 2017m.Nr. 646, 2017-02-06;
„Pedagogų metinės veiklos vertinimas“, Nr., 914, 2017-02-22;
Forumas: ,,Sėkminga ikimokyklinių įstaigų vadyba: mokyklos pažangos link“, Nr. 450, Nr. 438,
Radviliškio raj, sav. Švietimo ir sporto paslaugų centro suaugusių ir jaunimo neformaliojo ugdymo
skyrius (6 akad. val.), 2017-03-15;
„Darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumai valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojams nuo
2017 m. vasario 1 d. Nr.1595 (8 akad. val.) PPŠC 2017-03-24;
„Organizacinės elgsenos kaita efektyviam bendravimui ir bendradarbiavimui“ Nr.00861 PPŠC,
2017-03-23;
„Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai“ Nr.1759 PPŠC (8 akad. val.), 2017-03-29;
„Civilinės saugos mokymo kursai pagal Ūkio subjektų ir įstaigų, kuriuose nuolat ar laikinai būna
žmonių ir kurių vadovai turi organizuoti ekstremalių situacijų valdymo planų rengimą, vadovų
arba jų įgaliotų asmenų įvadinio civilinės saugos mokymo programą“ Nr.1, 2, Panevėžio apskrities
Priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (8 val.), 2017-04-06;
Švietimo konferencija „Learn ED“ Panevėžio raj. švietimo centras Nr.849 (12 akad. val.), 201704-10;
„Vadovo lyderio vaidmuo, valdant pokyčius šiuolaikinėje inovatyvumo siekiančioje ikimokyklinio
ugdymo įstaigoje“ Nr.2514 PPŠC (8 akad. val.), 2017-05-03;
„Sutarčių sudarymo ir vykdymo praktiniai aspektai“ Nr. 111833 Šiaulių m. sav. Švietimo sk. (8
akad. val), 2017-05-12;
„Pareigybių rengimas (ne pedagoginiams darbuotojams) naujojo valstybės ir savivaldybių įstaigų
darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo kontekste“ Nr.3175 (6 akad. val.) 2017-15-17;
„Darbo santykių reguliavimo pokyčiai: kaip tinkamai pasirengti? Nr.3378 PPŠC (8 akad. val.),
2017-06-06;
„Lokaliniai dokumentai pagal naująjį LR Darbo kodeksą: praktiniai patarimai juos rengiant“ Nr.
4733 PPŠC (8 akad. val.), 2017-09-06;
„Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo taikymas praktikoje“ Nr. 4804 PPŠC (8 akad. val.), 201709-13;
„Naujojo Darbo kodekso taikymo ypatumai ir praktika“ Nr. 23406 (6 akad. val.) Mokymo
konsultavimo centras.Vilnius, 2017-09-26;
„Naujasis viešųjų pirkimų įstatymas“ Nr. 23747 Mokymo ir konsultavimo centras (8 akad. val.),
2017-10-04;
„Mokslu grįsto švietimo link“ Nr. PK9-2716 Lietuvos edukologijos universitetas PKTI 18 akad.
val., 2017-10-19–2017-10-20;

Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Vaikas pokyčių kelyje. Augame kartu“ Nr. 5567
PPŠC, 2017-10-17;
„Pedagogas kelyje į vaiko ugdymosi sėkmę“ Lietuvos edukologijos universitetas Vaikystės studijų
katedros forumas. Vilnius, 2017-11-23;
Tu gali Atskleisti savo galimybės“, ,,Ką gali mokytojas“ (4 akad. val.) Nr. 7006, PPŠC, 2017-1130;
„Sveikatai palanki vaikų mityba namuose ir ugdymo įstaigoje“ Nr. 7182 PPŠC (4 akad. val.),
2017-12-04;
„Prigimtiniai mergaičių ir berniukų skirtumai, įtakojantys ugdymosi sėkmę“ Nr. 7403 PPŠC, 201712-06.
Direktorė Loreta Simanavičienė, auklėtoja ekspertė, vadovaujantis Mokytojų ir pagalbos mokiniui
specialistų nuostatų 45 punktu, paskirta vertinti Panevėžio lopšelio-darželio „Puriena“
ikimokyklinio ugdymo auklėtojos metodininkės Linos Davainytės, ketinančios įgyti ikimokyklinio
ugdymo auklėtojos ekspertės kvalifikacinę kategoriją, praktinę veiklą Nr. SŠ-159 (22.1.14)
Panevėžio miesto Savivaldybės administracijos Švietimo ir jaunimo reikalų skyrius, 2017-056-24;
direktorė Loreta Simanavičienė recenzavo, vertino Panevėžio Kolegijos studijų programų
„Ikimokyklinio ugdymo pedagogika“ ir „Neformalus meninis ugdymas“ studentų baigiamuosius
darbus Nr.SM5-90; 2017-06-09;
direktorė Loreta Simanavičienė dalyvavo Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakulteto
pedagoginių studijų programų „Ikimokyklinio ugdymo pedagogika“ ir „Muzikos pedagogika“
studentų pedagoginių studijų baigiamųjų darbų gynime ir vertinime Nr. SM5-107 Panevėžio
kolegijos socialinių mokslų fakultetas, 2017-06-16; direktorė Loreta Simanavičienė, auklėtoja
ekspertė, paskirta baigiamųjų darbų vertinimo komisijos pirmininke Nr. SM1-30 Panevėžio
kolegijos socialinių mokslų fakulteto dekano potvarkis dėl studijų programų „Ikimokyklinio
ugdymo pedagogika“ ir „Muzikos pedagogika“ pedagoginių studijų baigiamųjų darbų viešo
gynimo, 2017-06-05;
direktorė Loreta Simanavičienė, auklėtoja ekspertė, paskirta baigiamųjų darbų vertinimo komisijos
pirmininke Nr. SM1-33 Panevėžio kolegijos socialinių mokslų fakulteto dekano potvarkis dėl
studijų programos „Ikimokyklinio ugdymo pedagogika“ pedagoginių studijų baigiamojo darbo
viešo gynimo, 2017-09-18;
direktorė Loreta Simanavičienė skaitė paskaitą bei vedė praktinę veiklą tema „Ikimokyklinio
ugdymo(si) veiklos planavimas“ (2 akad. val.). Paskaitos dalyviai – Panevėžio ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo pedagogai, Panevėžio pedagogų švietimo centras Nr. BŠ-MV-177, 201705-29;
direktorė Loreta Simanavičienė parengė ir skaitė pranešimus paskaitoje-praktikume
„Ikimokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) pasiekimų vertinimas“ (2 akad. val.). Seminaro dalyviai
– Panevėžio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, Panevėžio pedagogų švietimo
centras Nr. BŠ-MV-179, 2017-09-14.
Pagerėjo ugdymo kokybė, atliepianti švietimo naujoves: lankstus, kūrybiškas kasdieninės veiklos
planavimas, informatyvus individualus vaikų pasiekimų vertinimas, palaikomas vaikų patirtinis
ugdymas.
Veiklos tikslų įgyvendinimas
2017 metais buvo iškeltas veiklos prioritetas: ugdymo kokybės gerinimas.
Metiniai tikslai: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio naujovių taikymas;
aktyvumas pokyčiams; sveikatos stiprinimas, siekiant saugios ugdymosi aplinkos, atnaujinant
materialinę bazę.
Įstaigos vykdytos programos, projektai
Programoje numatytos priemonės uždavinių įgyvendinimui;

Pasiektas pirmasis uždavinys – modeliuoti ugdymo programos turinį, aplinką,
skatinant vaikų ugdymo turinio organizavimo įvairovės.
Gerinant ugdymo proceso organizavimą, taikant inovatyvius ugdymo metodus ir
priemones vaikų kūrybiškumui skatinti, skirtas dėmesys ugdymo kokybės gerinimui. Kryptingai
įgyvendinant ugdymą laiduojančias programas, buvo sudarytos sąlygos ugdytiniams jų saviraiškos,
meninių gebėjimų ugdymui, bei individualių poreikių tenkinimui. Dalyvauta tarptautinėje
kūrybinių darbų parodoje „Velykų medis“ (Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro
pažyma Nr.VL-6240), dalyvauta kūrybos darbelių konkurse ,,Kurkime maisto piramidę drauge“
Panevėžio Visuomenės sveikatos biure. Dalyvauta respublikiniame projekte „Ledinė sniego gėlė“
(Raseinių raj. Grikalnio darželio direktoriaus padėka), Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikų patriotinio eilėraščio deklamavimo konkurse „Aš Lietuvą nešuosi širdyje“, ugdytinė
Emilija Šukytė (3 m.) tapo konkurso laureate, pažyma Nr. 6.4-06. Dalyvauta Kalėdinių puokščių
parodoje-konkurse „Laiko tėkmėj“, gautas diplomas; dalyvauta respublikiniame etninės kultūros
projekte,, Sunkus darbelis-gardus kąsnelis“ Alytaus lopšelio-darželio ,,Du gaideliai“ Pažyma Nr.
IS-24(2017-02-24) Vaiko pasiekimai vertinami pagal atnaujintą ikimokyklinio ugdymo programą
„Žibutės žiedlapėliai“. Įvykdyti suplanuoti grupių projektai, tęsti saugios ir sveikos aplinkos
kūrimo darbai. Nuolat skatinama pedagogų iniciatyvi veikla, tobulėjimas. Vykdoma gerosios
patirties sklaida įstaigoje: mokomės vienos iš kitų, organizuotos atviros veiklos – „Protingi, išdykę
skaičiai“ vyresniojoje grupėje, ,,Kiek manyje paslapčių“ viduriniojoje grupėje, „Saugosim medelį,
globosim paukštelį“ II-oje jaunesniojoje grupėje, įgyvendintas grupės projektas-atvira veikla
„Sėjau pupa“ vyresniojoje grupėje, „Gandro ir varlės draugystė“ I-oje jaunesniojoje ir ankstyvojo
amžiaus grupėse, ,,Morkų diena“ priešmokyklinio ugdymo grupėje.
Įgyvendinti įstaigos grupių projektai ,,Aš svarbus“ viduriniojoje grupėje, puoselėjant pagarbą
lietuviškiems papročiams, tradicijoms, įtraukiant bendruomenės narius (metodinės grupės posėdžio
protokolas Nr. 1, 2017-03-08). Dalyvauta tarptautiniame ekologiniame projekte ,,Kubuš gamtos
mylėtojų klubas“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupėse. Organizuotos atviros veiklos
įstaigoje ,,Sveikus produktus priešpiečiams valgome, kad augtume“, ,,Kaziuko mugės vakaronė“,
13-os klasės pamoka „Morkų diena“ miesto ikimokyklinio ugdymo pedagogams. Įgyvendinti
projektai „Mano žalioji palangė“ vyresniojoje grupėje (metodinės grupės protokolas Nr.1, 2017-0308). Ugdytiniai įgijo patirties, atrado naujus pasaulio pažinimo būdus.
Atnaujinta Ikimokyklinio ugdymo programa „Žibutės žiedlapėliai“, vadovaujantis
ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis. Reflektuojantys pedagogai taikė
kūrybiškus, žaidybinius asmenybės ugdymo(si) metodus.
Įgyvendinant antrąjį uždavinį – vystyti kūrybišką požiūrį į ugdymo
organizavimą, komandinį darbą, iniciatyvą.
Parengti ilgalaikiai, trumpalaikiai grupių ugdomosios veiklos planai. Siekiant užtikrinti
ugdomosios veiklos kokybišką planavimą, atnaujintas savaitės ugdomosios veiklos planavimo
žurnalas. Organizuotos pažintinės edukacinės veiklos: miesto Senvagė, Geležinkelio stotis,
Šiaurinė biblioteka, Kraštotyros muziejus, Panevėžio „Aušros“ progimnazija, Bendruomenių
rūmai, Panevėžio raj. Medikonių km., Eismo klasė, Kauno Zoologijos sodas, Dailės galerija,
Panevėžio „Vyturio“ progimnazija, Panevėžio raj. Kaimiškio km. Tikslingai formuojamas
ugdomosios veiklos turinys. Įgyvendintas projektas „Žalioji palangė“ ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo grupėse. Organizuotas ugdymo procesas grupėse, kuriant savitas žalias
palanges, žaliųjų vidinių erdvių plėtimas lauke, šiltnamyje. Bendruomenės iniciatyva dalyvavome
IKI Sodinčius, socialinės atsakomybės projekte. 2017-04-05 respublikinio konkurso nugalėtojų
sąraše užėmėme 8 vietą ir laimėjome šiltnamį. Organizuota tėvelių, vaikų, darbuotojų talka 201705-17 gražinant aplinką, įrengiant šiltnamį. Kiekviena grupė skirtame žemės lopinėlyje sėjo,
augino, augalus, kūrė grožį aplinkoje, Ugdytiniai pažino augalų augimo ir vystymo sąlygas, pajuto
ekologinės daržininkystės principus. Šiltnamio, kaip patirtinio ugdymo priemone ugdytiniams,
direktorė Loreta Simanavičienė pasidalino GNTV, televizijos laidoje „Pypliukas“ 2017-06-09.
2017 spalio mėnesį organizuota akcija, kuriant darželio teritoriją bendruomenei „Apželdink
darželio teritoriją“, pasodinta 60 tujų.
Panaudojant antrines žaliavas, organizuotos kūrybinių darbų parodos darželio erdvėse:
„Vaikystės drugelis“ 2017-05-02. Perteikiant laiko tėkmę, organizuotos lietuviškos šventės

vaikams Joninės – derliaus pradžia, Žolinė – derliaus pabaiga. Organizuota akcija bendruomenei ir
ugdytiniams „sodo ir daržo gėrybės gyvūnėliams“ edukacijai Gamtos mokykloje 2017-09-21.
Dalyvauta akcijoje ,,Darom 2017“. Ugdytiniai, darbuotojai tvarkė Marijonų gatvės žaidimų
aikštelę parodė pilietinę iniciatyvą.
Taikant patirtinį ugdymą, kasdieninėje veikloje, formavosi ugdytinių gamtojauta,
atsakomybė, savarankiškumas, komandinis darbas, iniciatyva.
Kasmet įgyvendinama socialinių įgūdžių Tarptautinė programa „Zipio draugai“
socialinei kompetencijai plėtoti. Integruota ekologinė programa ,,Kubuš gamtos mylėtojai“.
Ikimokyklinio amžiaus vaikai dalyvauja akcijoje Panevėžio Gamtos mokykloje ,,Už vieną trupinėlį
čiulbėsiu visą vasarėlę“ www. gamtosmokykla.lt.
Įstaigoje organizuotos tėvų dienos vaikų grupėse „Skaitiniai-pasakojimai vaikams“
Advento laike, tėvų sekamos pasakos, pasakojimai apie savo profesijų naudą žmonėms.
Įgyvendinant trečiąjį uždavinį – vystyti lanksčias ir kokybiškas paslaugas,
reikiamą švietimo pagalbą ugdytiniams.
Ugdymas(is) vyksta grupėse, lauke, pagal vaiko individualius gebėjimus, poreikius. Ugdytiniai
lanko papildomus būrelius, kuriuos veda tos srities specialistai. Anglų k. – žaisdami, piešdami,
šokdami, intuityviai jausdami mokėsi suprasti antros kalbos. Kalėdinėmis giesmėmis, būrelio
dalyviai sveikino įstaigos darbuotojus. Išmoko pagrindinius sportinių šokių ,,Rumba“ judesius.
Sportiniai žaidimai padėjo sustiprėti fiziškai, pasitikėti savo jėgomis, derinti aktyvią, ramią
veiklas. Šaškių būrelio atstovė, ugdytinė Ugnė Krisiūnaitė, dalyvavo Panevėžio miesto ir rajono
ikimokyklinių įstaigų šaškių turnyre Panevėžio lopšelyje-darželyje ,,Vaivorykštė“ ir užėmė III
vietą, gautas diplomas. Muzikos–dainavimo būrelio dalyviai garsino įstaigos vardą šeimos
šventėje Cido arenoje 2017-05-18; Vaikystės šventėje, skirtoje Vaikų gynimo dienos renginyje
2017-06-01 Panevėžio Ąžuolo progimnazijoje; Žemės dienai parengta meninė kompozicija su
vyresniais vaikais Bendruomenių rūmuose 2017-03-20 gauta padėka. Dailės būrelio vaikų darbai
nuolat puošė įstaigos koridoriaus erdves.
Robotikos akademijos specialisčių pravestas robotikos užsiėmimas įstaigos ugdytiniams įvyko
2017-06-13. Norinčių lankyti atsirado 1.
Grupės aplinkose atsispindi savaitės tema, priemonės, skatinančios vaikus kūrybiškai veikti,
pasirinkti norimą veiklą. Pedagogas patarėjas, inspiruojantis veiklą, kad atsiskleistų vaikų
individualūs gebėjimai. Fiksuoti vaikų raidos pokyčiai, jie aptarti individuliai su tėvais. Ugdymo
procesas analizuojamas Mokytojų tarybos posėdžiuose, metodinių grupių posėdžiuose.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės aprūpintos literatūra, vaizdinėmis priemonėmis
O PA PA, mokinio krepšelio lėšomis. Pedagogai nustatė ugdytinių individualią pažangą visose
ugdymo srityse, nuosekliai stebėdami ir fiksuodami vaikų pasiekimus. Teikta logopedo pagalba
kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turintiems vaikams. Logopede Virginija Bagdonavičienė įgyvendino
projektą ,,Pasakorius“, organizuoto Panevėžio lopšelio-darželio ,,Kastytis“, inspiravo ugdytinių,
turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, vaidinimą pagal lietuvių liaudies pasaką ,,Jaučiukas“
2017-05-08. Visuomenės sveikatos biuro specialistė Simona Baranauskaitė organizavo 12
sveikatos valandėlių ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Suteikė ugdytiniams
žinių apie žmogaus kūną, sveikatą, sveiką mitybą. Iniciavo dalyvavimą ,,Švarių rankų šokis 17“
ULAC iniciatyva, kuriame dalyvavo viduriniosios grupės ugdytiniai su pedagoge Jolanta
Nebilevičiene. Iniciavo dalyvavimą konkurse ,,Sveikuolių sveikuoliai“ 2017-10-17 Panevėžio
Mykolo Karkos pagrindinėje mokykloje, kuriame dalyvavo vyresniosios grupės ugdytiniai su
pedagoge Inga Abduveleva, vaikų higienos ir maitinimo specialiste Aldona Grigaliūniene.
Organizuota kineziterapijos mankšta ugdytiniams 2017-03-13. Inspiruotas dalyvavimas Šeimos
šventėje, krepšinis 2017-05-13. Vyresniosios grupės ugdytinis Mažvydas Ruškys su šeima užėmė
4 vietą. Organizuoti pirmosios pagalbos mokymai bendruomenei 2017-05-05. Pedagogai
supažindinti su patyčių ir smurto prevencijos veikla įstaigoje. Organizuoti bendri renginiai:
„Tolerancijos diena“, „Kalėdinis atvirukas“, „Pyragas Pušaloto gatvės senoliams“, akcija ,,Taikos
glėbys“, ,,Gyvasis tautos žiedas“, ,,Atmintis gyva, nes liudija“, ,,Mes rūšiuojam“.
1.
Gauta padėka ,,Meškučių“ grupės pedagogėms ir auklėtiniams, dalyvavusiems
ekologiniame konkurse ,,Mano žalioji palangė“ iš Vilniaus Universiteto botanikos sodo 2017-0520 Vilnius.

2.
Dalyvauta patriotinio eilėraščio deklamavimo konkurse ,,Aš Lietuvą nešuosi
širdyje“ Radviliškio lopšelyje-darželyje ,,Žvaigždutė“ 2017-03-09. Ugdytinė Emilija Šukytė tapo
laureatė savo amžiaus grupėje.
3.
Panevėžio Skaistakalnio pagrindinėje mokykloje skaityti-pristatyti pranešimai
respublikinėje-praktinėje konferencijoje ,,Gamtosauginis ugdymas XXI amžiaus mokykloje“ 201703-20:
ekologinis projektas ,,Aš ir spalvotas pasaulis“ – auklėtojos Edita Lasienė, Inga Abduveleva;
ekologinis projektas ,,Kodėl susirgo Nevėžis“ – auklėtoja Sandra Belazaravičienė;
„Gamtosauginis-ekologinis ugdymas“ – auklėtoja Jolanta Nebilevičienė;
„Šeimos švietimas ir įtraukimas į kasdieninę ugdomąją veiklą“ – auklėtoja Rasa Stulpinienė;
„Gamtosauginis ugdymas per meninę kompetenciją“ - auklėtoja Inga Zelionkienė;
„Gamtosauginis ugdymas vaikų-darželyje“ – auklėtojos Aušra Žaromskienė, Inga Abduveleva.
4.
Žemės dienos minėjimas. Šokis ,,Švarus oras drugeliams“ KC Panevėžio
Bendruomenių rūmuose.
5.
Kūrybinių darbų paroda Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų
pedagogams ,,Darbščiosios rankelės“, auklėtoja Jolanta Nebilevičienė.
6.
Kūrybinių darbų paroda ,,Pavasario šėlsmas“, Panevėžio Pedagogų švietimo
centre 2017-03-05, auklėtojų komanda.
7.
Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijoje dalyvauta metodinėje-praktinėje
konferencijoje-idėjų mugėje „Veiksmingų mokymo(si) metodų ir priemonių mozaika“. Pristatytos
ugdymosi priemonės. Auklėtojų komanda, 2017-04 II savaitė.
8.
13-os klasės pamoka. „Vilnos ir šilko panaudojimo galimybės“. Direktorė Loreta
Simanavičienė. Panevėžio pedagogų švietimo centras.
9.
13-os klasės pamoka. „Visuminis ugdymas „Morkų diena“. Auklėtojos Edita
Lasienė, Inga Abduveleva.
10. Seminaras: ,,Ugdomosios veiklos planavimas“, direktorė Loreta Simanavičienė.
Panevėžio pedagogų švietimo centras.
11. Muzikai gabių vaikų pasirodymas Šeimos dienai mieste. Neformaliojo meninio
ugdymo mokytoja Aldona Ramoškienė 2017-05-13.
12. Edukacinė programa Alpakų auginimas Lietuvoje“. Auklėtojos Edita Lasienė,
Inga Abduveleva.2017-05-10
13. Panevėžio miesto savivaldybės 2017 m. vaikų ir jaunimo meno finansuojamas
projektas ,,Menų oazė ikimokyklinuko akimis“ direktorė Loreta Simanavičienė.
Paroda „Pavasario peizažai“. Pedagogų švietimo centras. Auklėtoja Jolanta Lašinienė.
Paroda „Vaikystės dienos“. Panevėžio miesto savivaldybės Smėlynės bibliotekoje.
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Daiva Galvonienė.2017-07 mėn.
Respublikinio rekordo siekimo projektas,, Didžiausia nertų servetėlių kompozicija“
Panevėžio lopšelyje-darželyje ,,Puriena“, Pažyma Nr. (4.7.e)07-258.2017-08-16.
14. Paroda „Tautiškumas atgimsta“ Panevėžio miesto Šiaurinėje bibliotekoje.
15. Mindaugo karūnavimo diena. 2017-07-05 direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Edita Miežinienė.
16. Piratų sporto šventė 2017-07-19, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita
Miežinienė.
17. Pramoga „Žolynėlių arbatėlė lauke“ 2017-08-14, direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Edita Miežinienė.
18. Fotografijos paroda konkursas „Mano šeimos vasara“ Sandra Belazaravičienė
2017-08 mėn.
19. Bendruomenės eisena pažymint miesto gimtadienį. Panevėžio Bendruomenių
rūmų kultūros centro direktoriaus padėka 2017-09-19.
20. Paroda „Mūsų knygelė 3D formatu“ Inga Abduveleva 2017-09 mėn.
21. Darbuotojų darbų paroda Panevėžio pedagogų švietimo centro erdvėse „Menų
artelė“, direktorė Loreta Simanavičienė 2017-09 mėn.
22. Paroda „Ruduo lange“ Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešojoje
bibliotekoje, 2017-09 mėn.

23. Akcija „Apibėk mokyklą“, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita
Miežinienė.2017-09 mėn.
24. 13-os klasės pamoka ,,Menų oazė 2“, direktorė Loreta Simanavičienė 2017-0915 pažymėjimai.
25. Mobili policijos mašina. Susitikimas su Amsiumi, 2017-10-05 direktoiaus
pavaduotoja ugdymui Edita Miežinienė
26. Aplinkosauginis projektas bendruomenei ,,Mes rūšiuojam“, 2017-11-14 direktorė
Loreta Simanavičienė
27. Panevėžio savivaldybės Vaikų ir jaunimo meno finansuojamas projektas,, Menų
oazė ikimokyklinuko akimis“ direktorė Loreta Simanavičienė.
28. Kalėdinių puokščių paroda-konkursas ,,Laiko tėkmėj“ Skirtas Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečiui paminėti Panevėžio Cido arenoje.2017-12-08 Daiva Galvonienė, įvertinta
„Spalvingiausia puokštė“, gautas padėkos raštas.
29. Tarptautinis ekologinis projektas ,,Kubuš gamtos mylėtojų klibas“
ikimokykliniame, priešmokykliniame amžiuje, 2017 m.
30. Panevėžio miesto savivaldybės neigiamų socialinių veiksnių prevencijos
projektas ,,Žodis žeidžia, žodis gydo“. Panevėžio sveikatingumo draugijos pažyma Nr. SD-35,
2017-12-20.
Įgyvendinant ketvirtąjį uždavinį – įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimas,
koregavimas, tvirtinimas.
Nuo 2017-02-02 naujam darbo užmokesčio įstatymui, 2017-07-01 įsigaliojus naujam
Lietuvos Respublikos Darbo kodeksui, pareikalauta įstaigos dokumentų korekcijos, naujų
dokumentų parengimo, įstaigos kokybiškos veiklos, vaikų saugos užtikrinimui.
Parengti pareigybių aprašymai, atnaujinti pareiginiai nuostatai, parengta darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistema. Direktoriaus įsakymas Nr. V-164,
2017m. vasario 23 d., parengtos, atnaujintos naujos tvarkos, (žr. 2 pav.).
Eil. Pavadinimas
Nr.
1
„Dėl įstaigos finansų vidaus kontrolės taisyklių
tvirtinimo“
2
„Dėl maisto produktų ir medžiagų apskaitos
tvarkos tvirtinimo“
3
„Dėl maitinimo organizavimo tvarkos aprašo
tvirtinimo“
4
„Dėl mokesčio už vaikų mitybą ir ugdymo
reikmėms tvarkos tvirtinimo“
5
„Dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymo
ir pateikimo tvarkos tvirtinimo“
6
„Dėl tarnybinių viešųjų telefono ryšio
paslaugų, teikiamų fiksuotoje vietoje,
naudojimo tvarkos tvirtinimo“
7
„Dėl korupcijos prevencijos tvarkos
tvirtinimo“
8
„Dėl mokesčio už ikimokyklinio,
priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokinių ir
darbuotojų maitinimą nustatyto tvarkos
aprašo“
9
„Dėl darbuotojų maitinimo organizavimo
įstaigoje tvarkos aprašo“
10 „Dėl suminės laiko apskaitos tvarkos
tvirtinimo“
11 „Dėl paramos gavimo, panaudojimo, apskaitos

Įsakymo data
2017-01-23

Įsakymo
Nr.
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V-95

2017-01-23
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2017-01-23

V-100

2017-01-23

V-101

2017-01-23

V-102

2017-01-23

V-103

2017-01-30

V-104
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13
14
15
16

17
18

19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ir atsiskaitymo tvarkos tvirtinimo“
„Dėl vaikų turizmo renginių organizavimo
aprašo tvirtinimo“
„Dėl inventorizacijos atlikimo tvarkos
tvirtinimo“
„Dėl mokinio krepšelio lėšų panaudojimo
tvarkos tvirtinimo“
„Dėl pedagogų kvalifikacijos tobulinimo
nuostatų tvirtinimo“
„Dėl skolų išieškojimo ir permokų grąžinimo
išvykstant vaikui iš lopšelio-darželio tvarkos
tvirtinimo“
„Dėl kompiuterių techninės ir programinės
įrangos naudojimo tvarkos tvirtinimo“
„Dėl valgiaraščio – reikalavimo sudarymo,
vaikų maitinimo organizavimo tvarkos
tvirtinimo“
„Dėl susidarančių atliekų rūšiavimo ir
apskaitos tvarkos aprašo tvirtinimo“
„Dėl premijavimo, priedų ir priemokų
darbuotojams skyrimo tvarkos tvirtinimo“
„Dėl trumpalaikio turto apskaitos tvarkos
tvirtinimo“
„Dėl ilgalaikio turto apskaitos tvarkos
tvirtinimo“
„Dėl medžiagų apskaitos tvarkos tvirtinimo“
„Dėl ūkinių operacijų vykdymo ir ūkinių
įvykių įforminimo tvarkos tvirtinimo“
„Dėl netiesioginio darbo su vaikais valandų
panaudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“
„Dėl įstaigos darbuotojų veiksmų vaikui
susirgus ar patyrus traumą įstaigoje ir teisėtų
vaiko atstovų informavimo apie įstaigoje
patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą
tvarkos tvirtinimo“
„Dėl Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“
etikos kodekso tvirtinimo“
„Dėl Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“
krizių valdymo tvarkos aprašo tvirtinimo“
„Dėl Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“
veiklų stebėsenos tvarkos tvirtinimo“
„Dėl vaikų apžiūros dėl asmens higienos,
pedikuliozės ir niežų tvarkos tvirtinimo“
„Dėl darbo vasaros metu organizavimo tvarkos
aprašo tvirtinimo“
„Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių
tvirtinimo“
„Dėl dienotvarkės vykdymo tvarkos aprašo
tvirtinimo“
„Dėl tėvų komiteto nuostatų tvirtinimo“
„Dėl darbuotojų tarnybinių komandiruočių
išlaidų apmokėjimo taisyklių tvirtinimo“
„Dėl mokesčio už ikimokyklinio,

2017-01-30
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2017-01-30
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2017-01-30
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2017-01-30
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2017-01-30
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2017-01-30
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2017-02-01
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2017-02-01
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2017-02-06

V-153

2017-02-06

V-154

2017-02-06

V-155

2017-02-06
2017-02-06

V-156
V-157

2017-03-01

V-167

2017-03-01

V-168

2017-03-01

V-169

2017-03-01

V-170

2017-03-01

V-171

2017-03-01

V-172

2017-03-01

V-173

2017-03-01

V-174

2017-03-01

V-175

2017-03-01
2017-03-01

V-176
V-177

2017-04-03

V-205

37
38
39

40

41
42
43

44
45

priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokinių ir
darbuotojų maitinimą ir išlaikymą Panevėžio
lopšelyje-darželyje „Žibutė“ nustatymo tvarkos
aprašo tvirtinimo“
„Dėl darbuotojų atostogų skaičiavimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“
„Dėl vidaus darbo apmokėjimo sistemos
tvarkos tvirtinimo“
„Dėl darbo tarybos rinkimo ir veikimo tvarkos
ir darbuotojų patikėtinio rinkimo ir veikimo
tvarkos tvirtinimo“
„Dėl smurto ir patyčių prevencijos ir
intervencijos vykdymo Panevėžio lopšelyjedarželyje „Žibutė“ tvarkos aprašo tvirtinimo“
„Dėl Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“
krizių valdymo tvarkos aprašo tvirtinimo“
„Dėl darbuotojų maitinimo organizavimo
tvarkos aprašo tvirtinimo“
„Dėl smurto ir patyčių prevencijos ir
intervencijos vykdymo Panevėžio lopšelyjedarželyje „Žibutė“ tvarkos aprašo tvirtinimo“
„Dėl pakoreguotos inventorizacijos tvarkos
tvirtinimo“
„Dėl darbo vasaros metu organizavimo tvarkos
aprašo tvirtinimo“

2017-04-03

V-210

2017-04-20

V-217

2017-05-24

V-226

2017-07-24

V-245

2017-10-10

V-281

2017-10-24

V-287

2017-10-24

V-288

2017-11-24

V-313

2017-12-14

V-324

2 pav. Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ 2017 metų tvarkų ir taisyklių sąrašas

2017-07-05 atliktas Panevėžio Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
patikrinimas, sudarytas Viešojo maitinimo įmonės patikrinimo aktas Nr.45VMĮP-158. Trūkumas
pašalintas (šaldytuvo Nr.1 kraštas nudažytas). 2017-04-24 atlikta Panevėžio departamento
Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus kontrolė, sudarytas patikrinimo aktas Nr. PA.5111(16.15.2.5.12). Nustatyti HN 75:2016 12.1,32.1,42, 43, 67.1, 70 punktų reikalavimų
pažeidimai. 2017-09-06 atlikta Panevėžio departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės
skyriaus grįžtamoji kontrolė, patikrinimo aktas Nr. PA.5-251 (16.15.2.5.12), pažeidimų nerasta,
pagal HN 75:2016.
Organizuoti darbuotojų visuotiniai susirinkimai supažindinimui su nauja darbo
apmokėjimo sistema, nauju Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Valstybės
ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198.
Bendruomenė informuota dėl darbo vasaros metų. Paskirta darbo tarybos rinkimų komisija,
direktoriaus įsakymas 2017-10- 31 Nr. V-296. Bendruomenės nuomone, išrinkti kandidatai į darbo
tarybą, lopšelio-darželio darbo tarybos rinkimų komisijos posėdis Nr. 2, 2017-12-05.
Organizuotas įstaigos tėvų komiteto susirinkimas. 2017-12-06 įvyko Nr. 1 tėvų
komiteto pirmininko rinkimai, numatytas reglamentas, bendravimo forma – įstaigos
www.facebook paskyroje, individualiai, pasirenkant laiką, telefonu. Aktyvi tėvų pagalba akcijose
siekiant estetiškos, edukacinės, saugios ugdymosi aplinkos lopšelio-darželio vidinėse ir lauko
erdvėse. 20 procentų tėvų dalyvauta ugdymo veikloje skaitant vaikams pasakas.
Metų eigoje organizuoti 3 visuotiniai ugdytinių tėvų susirinkimai metų: aptarta vaikų
adaptacija, sutarčių vykdymas, mokestis už ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikus,
mokinių ir darbuotojų maitinimą ir išlaikymą Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“ nustatymo
tvarkos aprašu, darbo vasaros metu organizavimo tvarkos aprašu; tėvai supažindinti apie smurto ir
patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymą, Panevėžio lopšelyje-darželyje „Žibutė“ tvarkos
aprašu; supažindinti su vaikų pasiekimų vertinimo sistema. Teikiamų paslaugų įvairovė teikiama
įstaigos bendruomenei ir visuomenei internetinėje svetainėje: www.zibute.eu.

Atliktas platusis auditas. Nustatytos stipriosios, silpnosios pusės. Priimti sprendimai
veiklos tobulinimui, gerinimui (žr. 3 pav.)

3 pav. Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ vidaus audito lyginamoji analizė

Atlikus 2017 metų įstaigos vidaus audito analizę, matyti, jog visose srityse aukščiausias
įsivertinimas yra trečiame (gerai) lygyje. Ketvirtu (labai gerai) lygiu, 24 rodikliais įsivertinta sritis
yra „Mokyklos valdymas“; 16 rodiklių ketvirtu lygiu įsivertinta sritis „Parama ir pagalba vaikui,
šeimai“; 2 lygiu (patenkinamai) 17 rodiklių įsivertinta sritis „Etosas“; 1 lygiu (nepatenkinamai)
dviem rodikliais įsivertinta sritis „Parama ir pagalba vaikui, šeimai“.
Apibendrinant, nustatyta, jog daugiausia stipriųjų veiklos rodiklių (140 – 8
ketvirtu lygiu, 132 trečiu lygiu) yra srityje „Vaiko ugdymas ir ugdymasis“. Mažiausia stipriųjų
veiklos rodiklių (54 – 4 ketvirtu lygiu, 50 trečiu lygiu) yra srityje „Vaiko ugdymo(si) pasiekimai“.
Daugiausia silpnųjų veiklos rodiklių (18 – 16 patenkinamai, 2 nepatenkinamai) yra srityje
„Parama ir pagalba vaikui, šeimai“; mažiausiai silpnųjų veiklos rodiklių (1 patenkinamai) yra
srityje „Mokyklos valdymas“. Numatyta 2018 metais tobulinti sritis „Vaiko ugdymo(si)
pasiekimai“ ir „Parama ir pagalba vaikui, šeimai“; tobulinti sritį „Mokyklos valdymas“.
Atlikta įstaigos stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė (žr. 4 pav.)














Stiprybės
Įstaigos valdymas
Būrelių organizavimas įstaigoje
Bendradarbiavimas su tėvais
Bendradarbiavimas su socialiniais
partneriais
Gerėjantis įstaigos estetinis vaizdas
Geras mikroklimatas
Sudarytos sąlygos kvalifikacijos kėlimui
Puoselėjamos tradicijos
Atvirumas pokyčiams
Logopedo pagalba
Grupių kompiuterizavimas
Ugdomosios veiklos veiksmingumas
Stabilus kolektyvas
Galimybės
 Ugdytinių tėvų 2 proc. parama
 Kurti atsinaujinančias edukacines
aplinkas, erdves, sveikatą stiprinančias
veiklas
 Pritraukti lėšas rašant, įgyvendinant

Silpnybės
Metodinių priemonių trūkumas
Lauko inventoriaus ir įrengimų trūkumas
Didėjantis specialaus, pedagogo,
psichologo poreikis
Menka materialinė bazė
Mažas finansavimas










Grėsmės
Pasenusi įstaigos infrastruktūra, dažnai
reikalaujanti neplanuotų išlaidų
Nesaugi aplinka tamsiu paros metu dėl
mažo apšvietimo, pasenusios elektros
sistemos



projektus
Informacinių technologijų panaudojimas



Mažas savivaldybės finansavimas

4 pav. Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė

Atlikus įstaigoje stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių analizę, numatyta 2018 metais
tobulinti ugdymo(si) kokybę, gerinti įstaigos valdymą.
Užtikrintas vaikų, darbuotojų saugumas, įstaigos kokybiška veikla.
Patvirtintų asignavimų panaudojimas
2017 m. (Eurų) skirtos lėšos:
1.Savivaldybės biudžetas – 343368 €.
Iš jų:
1.1. Aplinkai – 220500 €.
1.2. Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti (mokinio krepšelis) – 91100 €.
1.3. Specialiosios lėšos –31768 €.
2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (nemokamas maitinimas) – 276 €.
2.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas (socialinių pedagogų programos) – nėra.
2.2.ES lėšos – nėra.
3. 2% parama – 893 €.
Visos lėšos panaudotos tūkst. eurų. (žr. 5 pav.)













Atlyginimams
Sodrai
Mityba
Elektros energijai
apmokėti
Ryšiai
Ilgalaikis turtas
Prekės (žaislai,
spaudiniai,
kanceliarinės
prekės, švaros
prekės ir kt.)
Vandentiekis ir
kanalizacija
Einamo remonto
išlaidos
Kvalifikacijos
kėlimas
Kitos paslaugos
(atliekų
tvarkymas,
kenkėjų kontrolė,
varžų matavimai,
svarstyklių patikra
t.t.)

Biudžeto lėšos
148,2
45,20
4,5
2,5

Mokinio krepšelio lėšos
66,7
20,4
-

Spec. lėšos
21,8
0,9

-

0,5

0,2

2,7
0,4

2,4

4,4

0,4

-

1,7

3,9

-

0,5

-

0,7

0,2

0,2

0,4

3




Šildymas
Apranga ir
patalynė

12,1

-

-

1,0

-

-

5 pav. Visos panaudotos lėšos tūkst. eurų

Vizija

Visapusiškai inovatyvi ikimokyklinio ugdymo mokykla, kokybiškai tenkinanti kiekvieno
vaiko poreikius,taikanti į vaiką orientuoto ugdymo strategijas, skatinanti jo prigimtinių galių
augimą.

Misija
Užtikrinti darnų vaiko fizinių ir psichinių galių skleidimąsi, puoselėti individualias
prigimtines savybes, užtikrinti šiltą, pozityvų, pasitikėjimu ir pagarba grįsta ugdytinių, tėvų
(globėjų), bendruomenės narių, socialinių partnerių bendradarbiavimą.

NUSTATYTOS PRIORITETINĖS KRYPTYS

Strateginiam planui:




Užtikrinti švietimo ir ugdymo paslaugų kokybę ir prieinamumą.
Tęsti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų kokybę.
Darbo ir ugdymo(si) aplinkos modernizavimas, siekiant bendruomenės narių
komforto.

Nurodyti uždaviniai įgyvendinimui:
1) vystyti ugdytinio intelektinę raidą, taikant atradimo – eksperimento metodą
asmenybės ugdymui(si);
2) puoselėti kasdieninėje veikloje tautos tradicijas, išlaikant šiandieninio gyvenimo
ir tautos kultūros pusiausvyrą;
3) tobulinti švietimo pagalbos sistemos, vaiko gerovės komisijos veiklą,
bendradarbiavimą auklėtojas-logopedas-tėvai;
4) įdiegti elektronines paslaugas – elektroninį dienyną;
5) racionaliai paskirstyti ir panaudoti įstaigos finansines lėšas, 2 proc. paramos
lėšas, specialias lėšas.

2018 m. Ikimokyklinės ugdymo įstaigos priemonių veiklos planas
1. Tikslas: užtikrinti švietimo ir ugdymo paslaugų kokybę ir prieinamumą.
Uždaviniai

Laukiamas
rezultatas

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
laikas

Partneriai

Atsiskaitymo forma

1

2

3

4

5

6

7

Vystyti ugdytinio
intelektinę raidą,
taikant atradimo –
eksperimento metodą
asmenybės
ugdymui(si).

Įgyvendinti atnaujintą
Ikimokyklinio
ugdymo programą,
integruojant Opa pa
programos priemones.

100% ugdytinių
gaus kokybišką
ankstyvąjį,
ikimokyklinį ir
priešmokyklinį
ugdymą.
Programų
tęstinumas, 100%
vaikai patenkins
pažinimo,
lavinimosi ir
saviraiškos
poreikius.
Sukurtas palankus
psichologinis
klimatas
ugdymui(si)
įvairiose
edukacinėse
erdvėse. Žaidimo
vieta ugdymo
programoje,
dienotvarkėje.

Mokytojai,
meninio ugdymo
pedagogas.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui.

2018 m.

Mokytojų tarybos
posėdžių
protokolai.

Mokytojai,
meninio ugdymo
pedagogas.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui.

2018 m.

Mokytojų tarybos
posėdžių
protokolai.

Būrelių vadovai.

Mokytojų
savanorystė
(organizuojant
šaškių, dainavimogrojimo, dailės
būreliuose).

2018 m.

Mokytojų tarybos
posėdžių
protokolai.

Įgyvendinti
Priešmokyklinio
ugdymo(si) bendrąją
programą,
integruojant Opa pa
programos priemones.
Edukacinių erdvių
kūrimas lauke
tyrinėjimui,
pažinimui, atradimui,
judėjimui.
Tęsti papildomų
būrelių veiklą:
dainavimo, šaškių,
dailės, sportinių
pratimų, anglų kalbos.

Integruoti tarptautinę
prevencinę programą
,,Zipio draugai“.

Puoselėti kasdieninėje
veikloje tautos
tradicijas, išlaikant
šiandieninio gyvenimo
ir tautos kultūros
pusiausvyrą.

100%
priešmokyklinio
amžiaus vaikų įgys
socialinių bei
emocinių sunkumų
įveikimo gebėjimų,
geresnės emocinės
Dalyvauti Panevėžio
savijautos.
kolegijos ir
Parengti ilgalaikiai,
.......organizuojamuose trumpalaikiai
mentorystės 32 val.
grupių ugdomosios
mokymuose.
veiklos planai.
Bendradarbiauti su
Ugdymas
Panevėžio kolegija,
individualizuojamas
mentoriaujant
orentuotas į vaiką
ikimokyklinio
požiūriu. Pozityvūs
ugdymo studijų
santykai tarp vaikų
programos
ir pedagogų.
studentėms.
90% tėvų dalyvaus
Sąlygų sudarymas
grupių ugdomojoje
vystytis mentorystei:
veiklose, šventėse,
stebėti kolėgių veiklas sportinėse
įstaigoje, už jos ribų,
varžybose,
dalinantis gerąja
konkursuose,
patirtimi.
išvykose.
90% miesto
pedagogų dalyvaus
įstaigos parodose.

Priešmokyklinio
ugdymo pedagogas

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui.

2018 m.

Mokytojų tarybos
posėdžių
protokolai.

Mokytojai.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui.
.

2018 m.

Metodinių grupių
posėdžių
protokolai.

Priešmokyklinio
ugdymo pedagogas,
logopedas, meninio
ugdymo pedagogas.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui.

2018 m.

Mokytojų tarybos
posėdžių
protokolai.

Socialinės sąveikos,
įvairios dalyvių
grupės, grupių
projektinėse veiklose.
Įstaigos atvirumas

Mokytojai,
neformaliojo
švietimo
meninio ugdymo
mokytojas

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

2018 m.

Pedagogų posėdžių
protokolai.

100 % grupių
aplinkose vaikų
pažinimui,
atsispindės tautiniai,
etnokultūrinei

tėvams, kolegoms.

Grupėse gamtos,
tautinio,
etnokultūrinio
kampelių
atnaujinimas.

Tautinio identiteto
pradmenų formavimas
integruojant
etnokultūrinį ugdymo
tūrinį, parenkant
natūralius būdus ir
formas kasdieninėje
veikloje.
Teikti paraiškas ir
įgyvendinti projektus.
Nevyriausybinių
organizacijų projektų
finansavimo

atributai,
atspindintys
aukštaičių regioną.
Ugdytiniai prižiūrės
gamtos kampelyje
auginamas 2-3
plačialapes
kambarines gėles.
100 % ugdytiniai
įgys etninės
patirties,
priešmokyklinio
amžiaus vaikai
pažins pasaulio
tautų kultūras.

Mokytojai,
neformaliojo
švietimo meninio
ugdymo mokytojas

Šilutės lopšelisdarželis ,,Žibutė’’,
Šiaurinė, Smėlynės
bei kitos miesto
bibliotekos ,
Kraštotyros
muziejus.

2018 m.

Pedagogų posėdžių
protokolai.

100 % suburta
bendruomenė
pedagogai-vaikaitėvai , Pušaloto
mikrorajono
bendruomenė,
dalyvaujant
akcijose,
vakaronese,
koncertuose,
konkursuose,
įprasminant
Lietuvos
nepriklausomybės
šimtmetį .

Mokytojai, tėvai,
Pušaloto mikrorajono
bendruomenė.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui.
.

2018 m.

Pedagogų posėdžių
protokolai.
Darbo tarybos
posėdžių
protokolai.

konkursas, Lietuvos
valstybės atkūrimo
šimtmečiui. Projektas:
,,Lietuvaičiai“.

Nevyriausybinių kūno
kultūros ir sporto
organizacijų veiklos
projektų finansavimo
konkursas. Projektas
,,Šimtas žingsnelių“.
Tarptautiniai, šalies ir
miesto sporto
renginiai skirti
Lietuvos šimtmečiui
paminėti. Projektas
,,Sportuoju su daina“.
Sveikatingumo
projektui finansuoti
,,Vaikų sveikatos
stiprinimas ir sveikos
gyvensenos ugdymas“
Neigiamų socialinių
veiksnių prevencijos
projektų rėmimo
konkursas. Projektas
,,Vaikystės širdelė“.
Vasaros poilsio

Suburs įstaigos
bendruomenę,
taikant pilietinės
veiklos modelius.
100 % ugdytinių
patirs judėjimo
džiaugsmą,
išbandys kūrybines
menines raiškos
priemones, suvoks
etnikultūrinių,
sveikatos, sporto
renginių prasmę,
naudą.

Mokytojai, tėvai.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui
Socialiniai
partneriai: Šiaurinė
biblioteka,
Suaugusių mokymo
centras.

2018 m.

Pedagogų posėdžio
protokolai.
Darbo tarybos
protokolai.

projektų finasavimo
konkursas. Projektas
,,Vasaros
linksmybės“.
Kultūros projektų
dalinio finansavimo ir
savivaldybės biudžeto
lėšų konkursas.
Projektas ,,Menų oazė
ikimokyklinuko
akimis – 2“
Sudaryti sąlygas
vaikams galimybes
internetinių pokalbių
programa ,,Skype“
bendrauti su kitos
įstaigos vaikais
dalyvaujant
respublikiniame
projekte ,,Kaip sursti
Lietuvą?“
Dalyvavimas globos
akcijoje ,,Už vieną
trupinėlį čiulbėsių visą
vasarėlę“.

100%
priešmokyklinioo
amžiaus ugdytiniai
pristatys savo kraštą
pasakomąja,
dainuojamąja
tautosaka, parengs
kūrybinį darbą,
ištyrinėją gimtąjį
miestą.

Priešmokyklinio
ugdymo pedagogas,
neformaliojo
švietimo meninio
ugdymo mokytojas,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui.

Ramygalos
lopšelis-darželis
,,Gandriukas’’.

2018 m.

Pedagogų posėdžių
protokolai.

100%
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
amžiaus ugdytiniai
stebės , tirinės
paukščius, rūpinsis
jų mityba
žiemą. Mintis
išreikš meninėmis
priemonėmis,
meninių darbų
parodose.

Priešmokyklinio
ugdymo pedagogas,
auklėtojai.
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui.

Panevėžio Gamtos
mokykla.

2018 m.

Pedagogų posėdžių
protokolai.

2. Tikslas: tęsti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų kokybę.
Priemonės

Laukiamas

Vykdytojai

Partneriai

Įvykdymo

Atsiskaitymo forma

Uždaviniai
1

Tobulinti švietimo
pagalbos sistemos,
vaiko gerovės
komisijos veiklą,
bendradarbiavimą
auklėtojas-logopedastėvai.

rezultatas
2

Specialiųjų ugdymosi
poreikių vaikų
integracija į bendrąją
ugdymo programą.

IKT panaudojimas
darbui su kalbos ir
kalbėjimo sutrikimų
turinčiais vaikais.

laikas

3

100
proc.suteiktos
logopedo
paslaugos,
pritaikytos
bendrojo
ugdymo
programos.
Organizuotos
konsultacijos
auklėtojoms,
tėvams darbui su
vaikais,
turinčiais kalbos
ir kalbėjimo
sutrikimų.
Demonstravimo
programų ir
mokomųjų
žaidimų
taikymas kalbos
ir kalbėjimo
sutrikimams
šalinti, derinant
su įprastomis
metodinėmis
priemonėmis.

4

Logopedas,
mokytojai.

5

Panevėžio
Pedagoginė
psichologinė
tarnyba.

Logopedas,
Direktorius.
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui.

6

7

2018 m.

Vaiko gerovės
komisijos posėdžių
protokolai.

2018 m.

Vaiko gerovės
komisijos posėdžių
protokolai.

.
Kvalifikacijos kėlimas
darbui su specialiųjų

Dalis pedagogų
įgys žinių ir

Mokytojai,
direktoriaus

Direktorius.

2018 m.

Pedagogų posėdžių
protokolai.

poreikių vaikais.

gebėjimų įžvelgti pavaduotojas ugdymui.
individualius
poreikius ir
individualizuoti
ugdymo turinį
metodus, dirbant
komandoje.
Nuotoliniai mokymai.
Mokytojai.
Parengti
Direktorius.
informaciniai
Direktoriaus
pranešimai apie
pavaduotojas
Komunikacija su
vaikų sveiką
ugdymui.Logopedas.
šeimomis – švietėjiška mitybą,
Vaikų higienos ir
veikla (specialistų):
specialistų
maitinimo specialistas.
vaikų mityba, lengvatų pranešimai,
taikymas, logopedo
dalyvavimas
darbas su specialiųjų
tėvų susirinkime
poreikių vaikais.
1 kartą metuose.
100%
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
Mokytojų
amžiaus
kompetencija vertinant ugdytiniai įgys
ugdytinių pasiekimus. individualius
gebėjimus
penkiose
kompetencijose,
18 sryčių.
Ugdymo proceso
analizė,
savianalizė,
tobulinimasis.

Panevėžio
Pedagoginė
psichologinė
tarnyba.

Direktorius.
Pedagogas LT.
Direktorius.

2018 m.
2018 m.

.

Mokytojai.

2018 m.
Pedagogų posėdžių
protokolai.

Direktorius.
Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui.

Mokytojai.
Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui.

Pedagogų posėdžių
protokolai.
Tėvų susirinkimų
protokolai.
Pranešimai tėvų
stendinėse lentose.

2018 m.
Direktorius.

Pedagogų
posėddžio
protokolas.

Kompetensijų aplanko
kaupimas, pristatymas.

Darbuotojų (C, B
lygių) metinių darbų
įsivertinimas,
vertinimas.
Įstaigos veiklos
vertinimas ir
įsivertinimas.
Metinės veiklos
programos 2019 m.
rengimas.

Didės įstaigos
prestyžas,
pagerės darbo
kokybė.

Auklėtojų padejėjos,
virėjos.

Įsataigos
bendruomenė
dalyvaus vidaus
audite, atliks
SSGG analizę
veiklos
tobulinimui,
strateginių planų
įgyvendinimui.

Įstaigos darbuotojai.

2018 m.
Individualūs
pokalbiai.

Direktorius.

Direktorius.
Ūkvedys.
Darbo tarybos
pirmininkas.
Direktorius,
darbo grupė.

2018 m.

Direktoriaus
veiklos ataskaita
2018 m.

2018 m.

3. Tikslas: darbo ir ugdymosi aplinkos modernizavimas, siekiant bendruomenės narių komforto.

Uždaviniai

Priemonės

Laukiamas rezultatas

Vykdytojai

Partneriai

Įvykdymo
laikas

Atsiskaitymo forma

1

2

3

4

5

6

7

Įdiegti elektronines
paslaugas –
elektroninį
dienyną.

Pasiruošimas
elektroninio dienino
diegimui, tikslingai
panaudojant

Įsigyti 3 nauji kompiuteriai,
daugiafunkcinis spausdintuvas.
Visi pedagogai dalyvauja
mokymuose, darbui

Direktorius.
Mokytojai,
direktoriaus
pavaduotojas

Direktorius .

2018 m.

Viešųjų pirkimų
komisijos posėdžių
protokolai.
Pedagogų posėdžių

Racionaliai
paskirstyti ir
panaudoti įstaigos
finansines lėšas, 2
proc. paramos
lėšas, specialiąsias
lėšas.

mokinio krepšelio,
pedagogų
kvalifikacijai skirtas
lėšas.

elektroninio dienyno pildymui.

ugdymui,
neformaliojo
švietimo meninio
ugdymo
mokytojas,
logopedas
Direktorius.

Edukacinių
priemonių, erdvių
plėtimas: pavėsinių
gamyba,
montavimas grupių
aikštelėse; patalinės
spintų grupėse
montavimas.
Logopedo kabineto
įrengimas.

Sumontuotos pavėsinės:
priešmokyklinės grupės lauko
aikštelėje, viduriniosios ir
vyresniosios grupių aikštelėse.
Parengta ankstyvojo amžiaus
lauko žaidimų aikštelė, įsigyta
smėliadėžė, pavėsinė. Grupių
miegamųjų patalpose
sumontuotos patalinės spintos.
Įrengtas logopedo kabinetas.
Grindų plytelių klojimas
koridoriuje prie logopedo
kabineto. Suremontuotas
sandėlys. Lauko teritorija nuo
Pušaloto gatvės apsodinta
tujomis.

Įstaigos tarybos
nariai.
Mokytojai, tėvai.
Ūkvedys.

Kas met tvirtinti,
papildyti ir
įgyvendinti
pedagogų
kvalifikacijos
kėlimo
perspektyvinį planą.

.
2 pedagogas 2019 m. sieks
mokytojo metodininko
kvalifikacinės kategorijos.

.

protokolai.

Direktorius.

2018 m.

Įstaigos tarybos
veiklos planas.

.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui.

Administracinių
pasitarimų
protokolai.
Visuotinas
darbuotojų
susirinkimo
protokolas.

Direktorius.

2018 m.

Administraciniai
pasitarimai.
Darbo tarybos
posėdžių protokolai.

.

.
.

